
  
  

  

الصور
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 الفنية في المفضلياتة
َّ َّ ُ ْ َّ ِّ

ِ  
 

  
  تأليف

  

  الدكتور زيد بن محمد بن غانم الجهِني
  عضو هيئة التّدريس في كلّـيـة اللّغة العربية

  قسم األدب والبالغة
  
   

  الْجزء األول
  

 
هـ١٤٢٥  

المملكة العربية السةعودي  
  علیم العاليوزارة الّت
  مية باملدينة املنورةاجلامعة اإلسال

  عمادة البحث العلمي
  )٧٥:  (رقم اإلصدار
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  هـ١٤٢٥  ح   اجلامعة اإلسالمية،     

  فهرس مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
  الْجهِني، زيد بن حممد بن غامن
  الصورة الفنية يف الْمفضليات؛

  ا الفنيةامسأمناطها وموضوعاا، ومصادرها و
  زيد بن حممد بن غامن الْجهِني. د

  هـ١٤٢٥الْمدينة الْمنورة، 
   سم٢٤ x ١٧  ص، 
  ٩٩٦٠-٠٢-٤٨٧-٣: ردمك

  العنوان_ العصر العباسي        أ– نقد –الشعر العريب -١
  ٢٦٧٧/١٤٢٥         ٨١١,١٠٠٩ديوي 

  ٢٦٧٧/١٤٢٥:   رقم اإليداع
  ٩٩٦٠-٠٢-٤٨٧-٣: ردمك
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  

مة معايل مدير اجلامعة اإلسالميةمقد  
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى          
  .آله وأصحابه، والتابعني، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين

علـم،   أشرف ما تتجه إليه اهلمم العالية هو طلـب ال          فإنّ :أما بعد 
 ذلك هو الـذي     ظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، ألنّ      والبحث والن 
يوصل إىل السمـن  ((: سول ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ   عادة، كما قال الر

ةسلك طريقاً يلتمس به علماً سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلن((.  
: فاطر من اآليـة   [،}لَماُءِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْع     {:وقال تعاىل 

٢٨[. 
ل ما بدئ به رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ هو وحـي    وأو

 # خلَق اِإلنسانَ ِمن علَـقٍ     # اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق    {اهللا إليه بالعلم    
  ماَألكْر كبرأْ وِبالْقَلَمِ   # اقْر لَّمالَِّذي ع #  ساِإلن لَّمع     لَـمعي ا لَـمانَ م{ ،

  .]٥-١: العلق[
، }فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإالَّ اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك       {: وقال تعاىل خياطبه  

  .]١٩: حممد من اآلية[

 .]١١٤: طـه من اآلية[، }وقُلْ رب ِزدِني ِعلْماً{ وقال تعاىل

عيدةوما قامت احلياة الس إالّ واآلخرة انييف احلياة الدافع بالعلم الن.  
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  ـ         ولذا كان الت ة عليم هو اهلدف األعظم ملؤسـس اململكـة العربي
السة امللك عبد العزيز رمحه اهللا، وألبنائه كذلك من بعده، ففي عهـد    عودي

  خادم احلرمني الش ريفني، أو     عليم مستوى  ل وزير للمعارف بلغت مسرية الت
  عليم العايل وارتقت اجلامعات، ومـن هـذه اجلامعـات          عالياً، وازدهر الت

  العمالقة، اجلامعة اإلسالمي  ة باملدينة النة، فهي صرح شامخ، يشرف بأن      بوي
  يكون إحدى املؤس ة والثّ سات العلميقافي      ريعة ة، اليت تعمل على هدي الـش

ة،اإلسالمي   وتقوم بتنفيذ الس ـ ياسة الت عليمي   ة بتـوفري الت   علـيم اجلـامعي 
والد  ـ     راسات العليا، والن هوض بالبحث العلمي والقيام بالت رمجـة  أليف والت
تمع يف نطاق اختصاصهاوالنشر، وخدمة ا.  

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي باجلامعة تضطلع بنشر البحـوث          
العلمية، ضمن واجباا، اليت متثل جانباً هاماً من جوانب رسالة اجلامعة أال            

هوض بوهو النالبحث العلمي والقيام بالتأليف والتشررمجة والن. 
الصور الفَنية ِفي الْمفَضليات أَنماطهـا      [: ومن ذلك كتاب  

زيـد بـن   /د: تـأليف . وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفَنية  
 .]محمد بن غانم الجهِني

ـ           افع والعمـل   نفع اهللا بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلـم الن
الص     د بن عبد اهللا وعلى احل، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حمم

ينآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الد. 
 

ةمعالي مدير الجامعة اإلسالمي 
 

 صالح بن عبد اهللا العبود/ د
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٨
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  المقدمة
 

٩
  

 - ٣سورة الرمحن، آيـة     [ } علَّمه الْبيانَ  # نسانَخلَق اإلِ {احلمد هللا   

 فنطق بذلك لسانه، وقضى به حوائجه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده              ،]٤
 -صلّى اهللا عليـه وسـلّم     -ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله         

  .تسليماً كثرياً
  :أما بعد

فإن الشعر مما يفتق األلسنة، ويوسع املدارك، ويـذهب اللكنـه،           
ويذكي الفطنة، فاستحق بذلك مدارسته واإلكثار من قراءته، بل الغوص يف   
حبره، واستخراج لؤلؤه ودره، وإن أحق ما درس منه ما نطق بـه أربـاب      
الفصاحة وأئمة البيان ممن حيتج بلغتهم، ويستشهد بـأقواهلم، مـن أهـل             

  .لية، وأهل صدر اإلسالماجلاه
ولقد عين علماء اللغة وأدباؤها ذا الشعر، فجمعوه، بـني شـعر            
شاعر، أو شعر قبيلة أو قصائد ذات معان شريفة لعدة شـعراء، أو معـان       
مفردة وأبيات شوارد، تعني على التعامل مع احليـاة، وتـسهم يف إثـراء              

  .التجارب
 لذا آثرت أن تكـون   حمبباً لنفسي؛ -وما يزال -) فن الشعر (وكان  

 يف رحابه، فظلت أنقـب  -العاملية العالية-) الدكتوراه(دراسيت لنيل درجة    
عما ميكن أن يصلح لذلك، وما أستطيع أن أستفيد منـه وأفيـد، وبعـد               

أمحـد  / مشاورات ومداوالت مع أساتذيت، وأخص منهم األستاذ الدكتور       
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠

ع الشعرية املشهورة،    اخترت دراسة إحدى اامي    -رمحه اهللا -خمتار البزرة   
، اليت مجعهـا    )املفضليات(اليت تعد من أهم مصادر الشعر اجلاهلي، وهي         

املفضل الضيب أحد الرعيل األول من علماء األمة ولغوييها األفذاذ، وقررت           
الصورة الفنية الستيضاح معاملها، واستنطاق     :  جانباً مهماً ا هو    سأن أدر 

  :اج ذخائرها، فكان عنوان البحثمعانبيها، واستجالء دررها، واستخر
  

  الصورة الفنية يف املفضليات
  أمناطها وموضوعاا ومصادرها وقيمتها الفنية

  
لعلي ذه الدراسة أسهم يف خدمة تراث أمتنا، وتذوق أدب لغتنا،           

  .واهللا أسأل السداد والتوفيق
لقيت املفضليات عناية كبرية من الدارسني قدمياً وحديثاً، وظهرت         

ت كثرية عنها، استفدت منها يف حبثي، بعضها يقتصر على دراسـة            دراسا
املفضليات، وبعضها يعرض جلانب منها ضمن عرضـه الـشامل للـشعر            

  .اجلاهلي أو بعض قضاياه
  :ومن أشهر الكتب والدراسات حول هذا املوضوع ما يلي

أهم ما عثرت عليه من الكتب اليت درست املفـضليات،          : أوالً
  :ما يليدية، دراسة لغوية أو نق
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  المقدمة
 

١١

شرح ديوان املفضليات البن األنباري بتحقيق املستشرق يعقوب         -١
  .اليل

فخر الدين  / شرح اختيارات املفضل للخطيب التربيزي بتحقيق د       -٢
 .قباوة

املفضليات بتحقيق وشرح األستاذين أمحد شاكر، وعبد الـسالم          -٣
 .هارون

فخـر  / كتاب االختيارين لألخفش الصغري، وما طبع منه حققه د  -٤
لدين قباوة، وبقيته مفقودة، وهو شـرح لـبعض املفـضليات           ا

 .واألصمعيات
علي أمحد عالم عـين بتوثيـق       / املفضليات وثيقة لغوية وأدبية د     -٥

املفضليات ودراستها دراسة بينت أثر البيئة واحلياة االجتماعيـة         
 .والدينية للمجتمع اجلاهلي فيها

مـي  / يـة، د القصيدة اجلاهلية يف املفضليات دراسة موضوعية فن       -٦
  .يوسف خليف

  .وتعرض هذا للصورة الفنية يف فصل استغرق اثنتني وثالثني صفحة
وهناك دراسات يف كتب تاريخ األدب العـريب بينـت مكانـة            
املفضليات، وأثرها يف األدب، ودراسات حتليلية أخرى لبعض قـصائد أو           

  .مقاطع منها، جاءت يف كتب النقد
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٢

 الشعر اجلاهلي خباصة والعريب     الكتب اليت درست الصورة يف    : ثانياً
  :القدمي بعامة، ومنها

  .علي علي مصطفى صبيح/ الصورة األدبية تاريخ ونقد د -١
 .فايز الداية/ د) الصورة الفنية يف األدب العريب(مجاليات األسلوب  -٢
نصرت / الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي يف ضوء النقد احلديث د          -٣

 . عبد الرمحن
 .  سعد أمحد حممد احلاوي/  امرئ القيس دالصورة الفنية يف شعر -٤
الصورة يف شعر انون، رسالة ماجستري يف كلية اللغـة العربيـة             -٥

 .جبامعة األزهر للدكتور حممود عباس عبد الواحد
 .الرباعي/الصورة الفنية يف شعر أيب متام د -٦

  
  :أمهية املوضوع

  

  :تكمن أمهية موضوع هذا البحث يف جانبني
عرية اليت تقوم عليها الدراسة، فهي لكتاب لقـي          مادته الش  :أوهلما

عناية كبرية من طالب اللغة العربية وآداا، وحفل به العلمـاء يدرسـونه          
  .ويشرحونه، يف الشرق والغرب

كما أنه كتاب وضع أساساً للتعليم والتثقيف، فكان جامعاً ملعارف          
  .وبالعرب وعاداا وتقاليدها وما كان يدور بينهم من لقاءات وحر
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  المقدمة
 

١٣

كما أنه حيوى شعر ذوي احلنكة والتجربة، منذ اجلاهلية األوىل إىل           
  .صدر اإلسالم

فهو لستة وستني شاعراً من أكثر من عشرين قبيلة عربية يف شرق            
  .اجلزيرة وغرا ومشاهلا وجنوا

ولعل أهم ميزة له هي كون هذا الشعر وثيقة عظيمة تظهر اتفـاق             
رجاء اجلزيرة على لغة أدبية واحـدة تتجـاوز         القبائل العربية املتناثرة يف أ    

  .فوارق اللهجات
 يف حتديد معامل الصورة الفنية وأنواعها ومصادرها، وإبراز   :وثانيهما

تذوق الصورة الفنية، وحماولة شرح بعض الصور،       يف  خصائصها مما يساهم    
  .وبيان حماسنها

  
  :خطة البحث

  . وخامتة)١(يقوم هذا البحث على متهيد ومخسة فصول
  :نيمبحثجاء التمهيد يف 

 يف التعريف بالكتاب الذي هـو مـادة البحـث           :لاألواملبحث  
حمتواه وكيف مجع، وقيمته العلمية والفنية، مع تعريف جبامعه         ) املفضليات(

  .ومرتلته وعصره

  ــــــــــــــــــــــــ
  .من هذا البحث ١١٠٩ :وضوعات صانظر فهرس امل  )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٤

عند النقاد قـدمياً    ) الصورة الفنية ( يف بيان مصطلح     :يالثاِناملبحث  
  .وحديثاً

  :يوأما الفصول اخلمسة فه
وفيه ثالثـة   .  يف أمناط الصورة الفنية يف املفضليات      :الفصل األول 

  :مباحث
  .  يف أمناطها حسب قالبها الفين:املبحث األول

  : ومها منطان. األسلوب املصوغ فيه الصورة: واملراد بالقالب الفين
  " .جماز"و" كناية"و" استعارة"و" تشبيه"النمط البياين 

 عن الصورة بألفاظ مباشرة جمردة من       والنمط احلقيقي، وهو التعبري   
  .ضروب البيان السابقة الذكر

وال شك أن الصورة الفنية قد يشترك يف تكوينها هذان النمطـان؛            
لكن إن اشتركا فالنمط احلقيقي هو األصل، وذاك تـاٍل لـه كاملفـسر              

  .)١(واملوضح جلزئياته
 يف أمناط الصورة الفنية حسب صـلتها بـاحلواس          :املبحث الثاين 

  .اخلمس أو حسب بروز عنصر احلركة والسكون واللون فيها
 يف أمناط الصورة الفنية حسب حجمها من حيث         :املبحث الثالث 

      .   اجلزئية والكلية والطول والقصر

  ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث١٧٣: انظر ص  )١(
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  المقدمة
 

١٥

وفيـه  .  موضوعات الصورة الفنية يف املفـضليات      :الفصل الثاين 
  :حموران

  . موضوعات الصورة الفنية الكربى:األولاحملور 
وعرضت فيه أكثر املوضوعات وروداً يف املفضليات من حـديث          
الشعراء عن املرأة ووصفهم هلا خلْقياً وخلُقياً، ووصفهم للناقـة والفـرس            

  .واحلرب، وفخرهم بأنفسهم وبقبائلهم
  . موضوعات الصورة الفنية الصغرية:واحملور الثاين

وعات املتكررة بنسب ظاهرة لدى عدد مـن        وفيه عرضت للموض  
طيـف  : الشعراء لكن بصورة أقل من سابقتها، وأشهر تلك املوضـوعات       

  .اخليال، والشيب والشباب، ووصف األطالل، والصيد واملوت
  

وفيـه  .  يف مصادر الصورة الفنية يف املفـضليات       :الفصل الثالث 
  :مبحثان

  . اإلنسانية يف املصادر النامجة عن احلياة :املبحث األول
اإلنسان وما يتعلق يئته وأعضائه وصفاته وعالقاتـه وأحوالـه يف        
السلم واحلرب واجلدب، ومعتقداته وثقافته، وما له صلة بـه مـن أدوات             

  .وآالت ومطاعم ومشارب
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 يف املصادر النامجة عن الطبيعة بنوعيهـا الـصامتة          :املبحث الثاين 
 وفضاء، والصائتة من حيوانات     والصائتة؛ الصامتة من نباتات وجوامد وماء     

  .وحشرات" سبعية"داجنة وبرية مأكولة ومتوحشة 
  

 يف مسات الصورة الفنية، وحتدثت فيه عما ظهر يل          :والفصل الرابع 
من خصائص الصورة الفنية يف املفضليات يف الشكل واملضمون، وقسمت          

  :نيمبحثتلك اخلصائص إىل 
وضـوح الـصورة    خصائص أو مسات معنوية من       :املبحث األول 

  .ودقة داللة األلفاظ على معانيها، ومن مبالغات، ومن إحياء
وهي اخلصائص اليت تـدل     :  يف السمات اإلبداعية   واملبحث الثاين 

على براعة ومتيز يف العرض سواء من حيث الشكل أو من حيث املضمون،             
ابتكار الشعراء لصورهم وتركيزهم على القيم الصوتية املعينة على         : وأمهها

الرقي الفين للصورة سواء يف الوزن أو القافية أو اإليقاع، وهو ما عـرف              
الصورة اإليقاعيـة،   : باملوسيقي الداخلية، وفيه عرضت ملا ميكن أن نسميه       

وهي صور اعتمدت على جرس األلفاظ سواء عن طريق اختيار حـروف            
معينة ذات جرس خاص وتكرارها أو عن طريق بعض احملسنات البديعية من    

  .س وطباق وتكرار وتشابه أطراف ورد لألعجاز على الصدورجنا
 حرص الشعراء على تناسق صـورهم       -أيضاً-ومن تلك السمات    

وترتيب أفكارهم، وكذلك حرصهم على رباط شـفاف مـن الوحـدة            
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املوضوعية، وإن بدا ذلك خمالفاً لواقع القصيدة للناظر فيهـا دون تأمـل             
  .للصالت الفنية بني تلك املوضوعات

  
 وألقيت فيه نظرة عامة على صـور املفـضليات          :لفصل اخلامس ا

  :حثابوشعرائها يف ثالثة م
  

 أثر الصورة الفنية يف التكامل املعنوي يف قـصائد          :ل األو ثحبامل
يف -املفضليات، ولدى أولئك الـشعراء، حيـث إن صـورهم تـشكل             

 قوالب من معان متعددة أسهم يف صبهاا كل شاعر من شعراء            -جمموعها
ملفضليات مما جيعل الناظر يف صورهم يرى شبه اتفاق بينهم علـى تلـك              ا

  .القوالب
  

 يف مالحظة تطور استخدام الصورة الفنية لـدى         :ياِن الثّ واملبحث
شعراء املفضليات من خالل النظر يف جداول زمنية ومكانية وقبلية ألولئك           

ء الفـين   الشعراء، وجدول ألكثر القصائد صوراً فنية حيث ظهر يل االرتقا         
  .كلما تأخرت حقبه الشاعر، وذلك إلفادته من سابقيه، ولرقي ثقافته

 يف بيان أثر اإلسـالم يف قـصائد املخـضرمني           :الث الثّ ثحبوامل
وفيه حاولت حصر تلـك القـصائد،       . واإلسالميني من شعراء املفضليات   

وتلمس أثر اإلسالم من عدمه، ولكين اقتصرت على النظـر يف قـصائد              
أو من جزمت بأن قصائدهم قيلت بعد إسالمهم مـن خـالل    اإلسالميني  
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عرض إلبراز أثر اإلسالم فيها، وما وجدت هلم فيها من عثرات حاولـت             
  .مناقشتها وأسباب وجودها

  

وبعد هذا العرض لفصول الرسالة جاءت اخلامتة واليت عرضت فيها          
  .)١(ألهم القضايا اليت أثرت وناقشت، والنتائج اليت توصلت إليها

  

يف ختام هذه املقدمة أمحد اهللا على إمتام هذا البحث بعد رحلـة             و
نيفت على مخس سنني كابدت فيها عناء البحث، وجترعت فيها مر الصرب            
وإن كانت تتخللها عند اقتناص الفوائد العلمية واكتـشاف مـذخورها           
حلظات لذة ونشوة، مثلما جيد الظافر بالصيد بعد عناء البحث عنه، فلـه             

  . وأخرياً على أن قدر فهدى وأعان فأجنحالشكر أوالً
  

كما يسرين أن أشكر حكومتنا الرشيدة ممثلـة بـوزارة التعلـيم،            
والوزارة ممثلة باجلامعة اإلسالمية، واجلامعة ممثلة بكليتنا كلية اللغة العربية،          

  .والكلية ممثلة بقسمنا قسم األدب والبالغة على تيسريهم يل هذه املهمة
ريفّ الثالثة الذين تعاقبوا علـى متابعـة هـذه         وأخص بالشكر مش  

، املرحوم–الرسالة حىت جاءت يف صورا اليوم، وأوهلم أستاذي الدكتور          
 أمحد خمتار البزرة، والذي غرس بذور هذا البحث، مث خلفه بعد            -بإذن اهللا 

علي البدري حسني الذي تابع سقي هذه البـذرة         / سنة أستاذي الدكتور  
عبد الباسط عبد الـرزاق     / د سنة أستاذي الدكتور   حىت منت، مث خلفه بع    

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  من هذا البحث٩٥٣: انظر ص  )١(
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بدر، فأفاض عليها من فيض علمه ما آتت به مثارها، فلكل منهم جزيـل              
الشكر والعرفان والدعاء باألجر واملثوبة، على ما غمروين بـه مـن الـرب         
وحسن اخللق وغزارة العلم، وعلى ما صربوا علي، وعلـى طـول أمـد              

  .البحث
هللا رب العاملني، وصلى اهللا على نبينا حممد        وآخر دعوانا أن احلمد     

  . وآله وصحبه أمجعني وسلم تسليماً كثرياً
                                                                          

                                                                        
  الباحث 
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  التمهيد
  

  :وفيه مبحثان
  

  .املفضليات يف تاريخ األدب العرب :املبحث األول
  

  مفهوم الصورة عند النقاد قدميا وحديثاً :املبحث الثاين
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  :املبحث األول
  

  املفضليات يف تاريخ األدب العريب
  

  . جامعها–أ 
  . أسباب مجعها–ب 

  . قصائدها-جـ 
  . شروحها–د 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ية في المفضليات الفنّةالصور
 

٢٤
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  :ولاملبحث األ
  

  املفضليات يف تاريخ األدب العريب
  

كان العرب أهل رواية، اضطرهم إليها ما يعيشونه من أمية وعـدم     
توافر وسائل تدوين العلوم واملعارف، وكانوا يتميزون بـصفاء الـذهن،           
وجودة القرائح، فسهل ذلك هلم القدرة على الروايـة وحفـظ العلـوم،             

 حدث انقالب كـبري يف حيـام        وتناقلها عن طريقها، فلما جاء اإلسالم     
بنقلهم من اجلاهلية واألمية إىل اهلداية والتعلم، ومن التنقل والترحـال إىل            
االستيطان واالستقرار، فقد ألقوا عصا التسيار واستبدلوا املـدر بـالوبر،           

 فتضافر  -وكانوا أهل مدينة وحضارة وتدوين وكتابة     -وخالطـوا العجم   
من حث على العلم وطلبه، مع مـا تـوافر          ذلك مع ما حباهم به اإلسالم       

لديهم من صناعة الورق، فازدهرت رياض العلم وكثر طالبه، وذلـك يف            
بداية القرن الثاين، فبدأوا جبمع تراثهم اللغوي الذي هو عمادهم يف سـائر          
العلوم اإلسالمية، وكان أوىل هذا التراث باجلمع شعر األسالف من عرب           

   خلِّد مآثرهم، ومـربز مفـاخرهم، وسـجل    اجلاهلية واملخضرمني، فهو م
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كما " ديوان العرب : "حيام، ومصدر علومهم، فاستحق بذلك أن يسمى      
  : حني قال)١(أثر ذلك عن ابن عباس

إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر العريب،           «
  .)٢(»فإن الشعر ديوان العرب

 شعر كل شـاعر     وكان جلمعهم الشعر عدة مناهج، إما أن جيمعوا       
، أو جيمعوا شعر كـل      )٤( وزهري )٣(على حدة كجمعهم شعر امرئ القيس     
  ــــــــــــــــــــــــ

صلّى اهللا -ابن عباس هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ابن عم رسول اهللا   )١
  :  بقوله-صلّى اهللا عليه وسلّم- حرب األمة، دعا له النيب ،-عليه وسلّم

 كان من أصغر الصحابة سناً حيث ولد »علمه التأويلاللهم فقهه يف الدين و  «
. علـى الـراجح   ه ٦٨ سنة   -رضي اهللا تعاىل عنه   -قبل اهلجرة بثالث، تويف     

 .٢/٣٢٢اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر 
 بتحقيق حممد أمحد جاد املوىل وعلي البجاوي وحممد ٢/٣٠٢املزهر، للسيوطي  )٢(

  .أبو الفضل إبراهيم
شعر يف يس بن حجر الكندي، أمري الشعراء يف اجلاهلية، وقائد لواء الامرئ الق )٣(

  .-كما جاء يف احلديث-جهنم 
وهو صاحب املعلقة املشهورة، قتله قيصر حبلة مسمومة وكان ذهـب إليـه             

 – ١/١٠٥: الـشعر والـشعراء  . يستنصره على األخذ بثأر أبيه على بين أسد       
    .٩٦ – ١/٥١:  وطبقات فحول الشعراء؛١٣٦

زهري بن سلمى، شاعر جاهلي من شعراء املعلقات من قبيلة مزينة، كان مقيماً  )٤(
يف أخواله غطفان، اشتهر مبدحه هرم بن سنان املري لقيامه بالصلح بني عـبس   
= 
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، أو جيمعوا قصائد كاملـة ذات معـان متناسـبة،           )١(قبيلة، كشعر هذيل  
 واملفضليات  )٢(ومناسبات متقاربة وأزمنة متجاورة، كجمهرة أشعار العرب      

  .)٣( واألصمعيات-كتابنا هذا-
  

يد من اجلمع هو اختيار شعر املعاين       ويف القرن الثالث ظهر نوع جد     
املستجادة، والصور املبدعة بني قصيدة وقطعة أبيـات، ومنـه احلماسـة            

،)٥("الوحـــشيات" ، واحلماســـة الـــصغرى )٤(الكـــربى
 =  ــــــــــــــــــــــــ

وذبيان يف حروب داحس والغرباء، أدرك ابناه كعب وحبري اإلسـالم، وهلمـا       
، وعده ابن سالم ثالث     صحبه، وهو رواية أوس بن حجر واحلطيئة راويته هو        

 ؛٦٥ – ٦٣ ،١/٥١: طبقات فحول الشعراء، البن سالم. شعراء الطبقة األوىل
    .١٥٣ – ١/١٣٧: والشعر والشعراء البن قتيبة

ـ  )١( صر، طبع ديوان اهلذليني يف جملد ضخم برواية األصمعي، طبعته دار الكتب مب
  .ه١٣٨٥بالقاهرة عام ونشرته مصوراً الدار القومية، 

يف جامعة اإلمـام  ، وطبع ه١٣٠٨الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق سنة  )٢(
  .حمققاً

األصمعيات طبعت بتحقيق عبد السالم هارون والشيخ أمحد حممـد شـاكر،    )٣(
  .م١٩٨٣الطبعة األوىل 

  .أليب متام، وهلا عدة شروح، طبع منها شرح التربيزي واملرزوقي واملعري )٤(
اً، طبع بعنوان كتاب الوحشيات بتعليق امليمين وحممود شاكر عن أليب متام أيض )٥(

  .م١٩٨٧دار املعارف بالقاهرة الطبيعة الثالثة عام 
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، وما عيون كتب األدب إال من هـذا         )٢( وديوان املعاين  )١(ومحاسة البحتري 
  .القبيل وإن مل ختتص بالشعر

يات من ااميع الشعرية اليت مجعـت يف        وذا يتضح لنا أن املفضل    
  ).القرن الثاين(هذا العصر 

  
  :وللتعريف ا سأتناول ما يلي

  

  :جامعها –أ 
هو أبو العباس املفضل بن حممد بن يعلى الضيب الكويف اللغـوي،            

  .)٣() أبو عبد الرمحن(يكىن : وقيل
  حيدد مولد املفضل لكـن رجـح حمققـا          ليس هناك خرب   :مولده

ت تاريخ مولده بناء على تواريخ وفيات شيوخه، وعلـى حادثـة            املفضليا
  ــــــــــــــــــــــــ

 –م يف املكتبة التجارية بتعليق كمـال مـصطفى بالقـاهرة    ١٩٢٩طبع عام  )١(
الطائي، يكىن أبا عبادة، ويلقب بـالبحتري       والبحتري هو الوليد بن عبيد اهللا       

 شاعر عباسي مشهور يعد    - ه٢٠٦ مواليد فبج جوار حلب سنة       والطائي، من 
 ؛١٣/٤٧٧انظـر تـاريخ بغـداد      . رأس شعراء الطبع، تويف يف مسقط رأسه      

   .١٩/٢٤٨ومعجم األدباء لياقوت احلموي 
  .أليب هالل العسكري، طبعه عامل الكتب بدون حتقيق )٢(
/ بتحقيـق د ) ٥١(ي  نزهة األلباء البن األنبـار ؛١٠٢الفهرست البن الندمي  )٣(

  .السامرائي
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بأنـه يف   ه ١٤٥ سـنة    )١(أسره حني خرج مع أحد العلويني على املنصور       
  .)٢(العشر األول من القرن الثاين

  
  :مكانته العلمية

  
 )٣( يعد املفضل إماماً يف اللغة والنحو، رواية لـآلداب واألشـعار          

 من البصريني   )٤(ذ عنه أبو زيد األنصاري    وكان ثقة من أكابر الكوفيني، أخ     
  .)٥() لثقة

ومما يدل على علو كعبه يف العلم ويف الشعر خاصة إعجـاب أيب            
  ــــــــــــــــــــــــ

املنصور عبد اهللا بن حممد أبو جعفر ثاين خلفاء الدولة العباسـية ببغـداد، ويل    )١(
  .٤/١١٧ األعالم.ه١٥٨ وتويف عام ،ه١٣٦اخلالفة بعد وفاة أخيه السفاح سنة

عبد السالم هارون والشيخ أمحد حممـد شـاكر   / املفضليات بشرح وحتقيق د )٢(
)٢٥.(  

 التعيني يف تراجم النحاة واللغويني عبد الباقي بن عبـد ايـد اليمـاين    إشارة )٣(
  .٣٥٢: عبد ايد ذياب ص/ بتحقيق د

أبو زيد األنصاري هو سعيد بن أوس بن ثابت اخلزرجي األنصاري البـصري   )٤(
النحوي اللغوي اإلمام األديب،أخذ عن عمرو بن العالء، له تصانيف كثريةيف           

 يف خالفة املأمون،وقـد     ه٢١٥ا كتاب النوادر، تويف سنة      األدب واللغة، منه  
    .٥٨٣–١/٥٨٢وبغيةالوعاة؛٢١٧–١١/٢١٢معجم األدباء:انظر.جاوزالتسعني

  ).٥١(نزهة األلباء يف طبقات األدباء البن األنباري  )٥(
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٣٠

 ليعلمه العربية، وكونه عفـا      )١()املهدي(جعفر املنصور بعلمه، وإلزامه ابنه      
 ملناصرته العلـوي الثـائر      -إن مل يكن القتل   -عنه بعد استحقاقه السجن     

  .)٢(عليه
  

  :وفاته
  

اضطرب املؤرخون يف سنة وفاته، وإن عذرناهم يف تاريخ مولـده           
فلن نعذرهم يف تاريخ وفاة، عامل حنرير حفظ لنا هذا التـراث العظـيم،              

سـنة  : وأسهم يف تعليم أجيال، والتفاوت بينهم بعيد يف سنة وفاته، قيـل           
وهو ما رجحـه حمققـا      ه ١٧٨:  وقيل )٤(ه ١٧١سنة  : ، وقيل )٣(ه ١٦٨

  .)٥(املفضليات
  ــــــــــــــــــــــــ

 ،ه١٢٧املهدي حممد بن عبد اهللا املنصور، ثالث خلفاء بين العباس، ولد عـام   )١(
مدة حكمه عشر سنني وشهر واحد، مات صريعاً          وكانت ،ه١٦٩وتويف عام   

األعـالم  : انظـر . عن دابته، وهو يطر الصيد، كان حممود العهد والـسرية         
٦/٢٢١.    

  .١٠٢الفهرست البن الندمي  )٢(
 وطبقات القـراء البـن اجلـزري    ؛٤/١٧١ميزان االعتدال للحافظ الذهيب  )٣(

٢/٣٠٧.  
  .٢/٦٩ي النجوم الزاهرة البن تغري برد )٤(
  .٢٦املفضليات  )٥(
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٣١
  

  :أسباب مجعها –ب 
  

عهد أبو جعفر املنصور للمفضل الضيب بتعليم ابنه املهدي، وحدث          
قـصيدة  ) املفـضل (ينشد معلمـه  ) املهدي(أن مر ما اخلليفة يوماً وابنه  

  :)١(املسيب بن علس
  

  ))...أرحلت من سلمى بغري متاع ((
ها، مث  فلم يزل اخلليفة واقفاً من حيث ال يشعر به حىت استوىف مساع           

صار إىل جملس له، وأمر بإحضارمها، فحدث املفضلَ بوقوفـه واسـتماعه            
لو عمدت إىل أشـعار املقلِّـني       : لقصيدة املسيب واستحسانه إياها، وقال    

واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال لكـان ذلـك صـواباً، ففعـل               
  .)٢(املفضل

  ــــــــــــــــــــــــ
شاعر جاهلي من شعراء ربيعة، وهو خال أعش قيس مـن  : املسيب بن علس )١(

طبقات فحـول   . الشعراء املقلني، واملسيب لقبه ببيت قاله أو لتسييب قومه له         
 ١١:  والقصيدة هي املفضلية رقم    ؛١/١٧٤ الشعر والشعراء    ؛١/١٥٦الشعراء  

     ."ها بوداعقبل العطاس ورعت: " وعجزه،٦٠: 
 وهناك رواية ذكرها أبو الفـرج يف  ١٣١ – ٣/١٣٠األمايل أليب علي القايل  )٢(

أصل هذه املفضليات ليس هو مـن مجـع          تذكر بأن ) ٢٥١(مقاتل الطالبني   
املفضل وإمنا املفضل قد زاد على ما مجعه إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن حـني           
= 
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٣٢
  

  :عدد قصائد املفضليات جـ 
دد قصائد املفضليات، وفيما ينسب  اختلف العلماء والدارسون يف ع    

  :إىل املفضل حقيقة إىل قولني
 )١(أن عددها مائة ومثان وعشرون قصيدة ذكر ذلك ابن الندمي          -١

  : يف كتابه الفهرست إذ قال
وهي مائـة   " املفضليات"وللمهدي عمل األشعار املختارة املسماة      (
 .)٢()وعشرون قصيدة ومثان

 =  ــــــــــــــــــــــــ
كنت أخرج وأتركه، فقال    : ( املفضل قال) أي عند املفضل  (كان متوارياً عنده    

إنك إذا خرجت ضاق صدري، فأخرج إيل شيئاً من كتبك أتفـرج بـه،         : يل
فأخرجت إليه كتباً من الشعر، فاختار منها السبعني قصيدة اليت صدرت ـا             

وا علّم املهدي، مث انتـشرت      ) اختيار الشعراء، مث أمتمت عليها باقي الكتاب      
إليه، وهذه الرواية يف نظري ليست مبؤثرة على نسبتها بني الناس، ونسبت كلها 

إليه، فالعربة مبن أخرج املفضليات للناس وعلّم ا، ولذا استحق النسبة، وألنه            
  ..   قد أقرها وزاد عليها

ابن الندمي، هو حممد بن إسحاق بن حممد، وكنيته أبو الفرج بن أيب يعقـوب   )١(
الفهرست من أقدم كتب التراجم، كـان    إنه هو الندمي، صاحب     : وقيل. الندمي

األعـالم  : انظـر . سـنة  عاش قرابة تسعني     ،ه٤٣٨شيعياً معتزلياً، تويف سنة     
٦/٢٩.   

  .٦/٢٩:  األعالم للزركلي؛١٠٢: الفهرست البن الندمي )٢(
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٣٣

 املفضليات يف عصر ابن الندمي      لكن هذه الرواية إمنا هي ذكر لواقع      
وقد تزيـد   : (ال إلثبات ما هو منسوب إىل املفضل حقيقة، يدل عليه قوله          

وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر حبسب الرواية عنه، والصحيحة اليت رواها          
 . يف شرحه املفضليات)٢(األنباريابن  وهي عمدة )١()عنه ابن األعرايب

ها مثانون قصيدة هي مـن      أن عددها مائة وثالثون قصيدة، من      -٢
وقد تداخلت القصائد املزيـدة     . اختيار املفضل، والبقية زيادات أحلقت ا     

بالقصائد اليت اختارها املفضل، فال يعرف على وجه الدقة أيها األصل وأيها        
 .)٣(املزيد

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٢: الفهرست )١(

أبو عبد اهللا حممد بن زياد، موىل لبين هاشم من أكابر أئمة            : وابن األعرايب هو  
ة، كان ربيباً للمفضل الضيب روى عنه املفضليات، كان أحفظ الناس للغات اللغ

واأليام واألنساب، تويف سنة ثالثني ومائتني، وبلغ من السن على ما يقال مثانني 
 وبغيـة الوعـاة     ؛١٢٢ – ١١٩نزهة األلباء   . سنة، من أشهر تالميذه ثعلب    

١٠٦ – ١/١٠٥.  
 األنباري النحوي عاملا حافظاً للغة حمدثا، أبو حممد القاسم بن بشار: األنباري )٢(

 بغية الوعاة .ه٣٠٤من أهل السنة، تويف سنة  وكان زاهداً متواضعاً تقة صدوقاً    
١/٢٦١.   

أن الزيـادة مـن   ( وفيه أيضاً ١٣٠: هذه رواية أيب علي القايل يف ذيل األمايل )٣(
وا من كل شاعر تالميذ األصمعي قرأوا عليه املفضليات مث استقرأوا الشعر فأخذ

خيار شعره، وضموه إىل املفضليات، وسألوه عما فيه مما أشكل علـيهم مـن        
= 
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٣٤
  

نباري وأخـذ بـه حمققـاً    وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن األ      
 أن يؤكدا نسبة قصائد قليلـة إىل املفـضل          استطاعاما  غري أ املفضليات،  

  :استناداً إىل روايات وردت يف كتب األدب، كقصيدة املسيب بن علس
  

  )))١(أرحلت من سلمى بغري متاع((
 

 استطاعا احلكم على بعض القصائد واألبيات بأـا مزيـدة           كما
  .)٢(استناداً إىل روايات أخرى

  

ابـن   وردت يف شـرح  وأياً ما تكون احلقيقة، فإن القصائد الـيت       
األنباري، واليت اعتمدها حمققا املفضليات األشيع بني الدارسني، وهي اليت          

  .سأجعلها ميدان حبثي هذا
  

 ،  ٤٧ شاعراً، اجلاهليون منـهم      ٦٦ويبلغ عدد شعراء املفضليات     
  . شعراء٤ ، واإلسالميون ١٥واملخضرمون 

 =  ــــــــــــــــــــــــ
فهذه الرواية تنسب الزيادة واليت يبلغ عددها  ) معاين الشعر وغريبه فكثرت جداً    
  . أربعني قصيدة لتالميذ األصمعي

  .١٤  هلما وانظر مقدمة التحقيق١١: املفضلية رقم )١(
  .٢٢ ،٢١  هلماانظر مقدمة التحقيق )٢(
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           موع مـن   وإن دل هذا العدد على شيء فإمنا يدل على ما هلذا ا
األمهية، حيث اعتىن بشعراء اجلاهلية، ومن ماثلهم مـن املخـضرمني، ومل           
يكن االختيار ملشاهري شعراء اجلاهلية، وهذا ما أكسبه قيمة أخرى؛ إذ شعر     
املشهورين مدون حمفوظ، وتدور معاين أشعار بعضهم على أغراض عامـة           

 مـرئ القـيس   ، والغزل عنـد ا    )٢( والنابغة )١(كاملدح عند زهري واألعشى   
  ــــــــــــــــــــــــ وأكثر هذا الشعر ال يعرب عما يدور يف اتمع اجلاهلي، وقـد ال              )٣(وطرفه

ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة، ويكىن أبا بـصري،  : األعشى )١(
وهو أعشى فيس واألعشى الكبري رابع الطبقة األوىل من شعراء اجلاهلية عنـد             
ابن سالم، اشتهر باملدح وجبمال الصياغة وموسيقية اللفظ حىت عرف بصناجة           

 بقصيدة دالية -صلّى اهللا عليه وسلّم-اهللا العرب، أراد أن يسِلم، ومدح رسول      
 لكنه عاد ملا حذرته قريش حترميه اخلمر والزنا وأعطـوه           ،١٨٥: يف ديوانه ص  

 طبقـات   .مائة ناقة ووعد أن يعود بعد سنة فوقصته ناقته فمات ناحية اليمامة           
    .٢٦٦ – ١/٢٥٧:  والشعر والشعراء البن قتيبة؛٦٧-١/١٥٢فحول الشعراء 

غة هو زياد بن معاوية الذبياين، ويكىن أبا أمامة أو مثامة، لقـب بالنابغـة   الناب  )٢(
لنبوغه بالشعر بعد ما احتنك أي صار من أهل السن والتجربة، اشتهر مبدحـه           
النعمان بن املنذر واعتذاره منه ملا غضب عليه، وكان حكَم الشعر يف سـوق              

  . ك اإلسالمعكاظ، ثاين الطبقة األوىل من شعراء اجلاهلية مل يدر
  .١/٥١ وطبقات فحول الشعراء ؛١٧٣ – ١/١٥٧الشعر والشعراء 

طرفه بن العبد من بين قيس بن ثعلبة وهو صاحب املعلقة، عده ابن سالم من   )٣(
الطبقة الرابعة من شعراء اجلاهلية قتل يف العشرين من عمره يف البحرين بأمر من  

  .عمرو بن هند صاحب احلرية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ية في المفضليات الفنّةالصور
 

٣٦

وأكثر هذا الشعر ال يعرب عما يدور يف اتمع اجلاهلي، وقـد ال تكـون               
خبالف شعر املقلني، فهو يف أغراض شىت، املدح من    ) ذاتية(بواعثه شخصية   

  .أقلها، وهو يعرب عن ذوام يف مجيع أغراضه
  

 أنه والقيمة املهمة هلذا اموع باإلضافة إىل القيمة السابقة تكمن يف    
اختيار ليس مقتصراً على صقع معني من اجلزيرة العربية، بل هـو اختيـار          
لشعراء من األرجاء املتباعدة وهلذا داللة فنية ولغوية ملا حيويه من هلجـات             
اجلزيرة املتعددة ولتصويره بيئات متنوعة، ولبيانه عالقات ذلـك اتمـع           

 شـتات وفرقـة     بعضه ببعض، وما بينه من وشائج ود وأواصر قـريب أو          
  .وشحناء وشنآن

  
  : شروح املفضليات–د 
  

لقيت املفضليات إقباالً من دارسي اللغة العربية عامة ومن أدبائهـا           
خاصة، فكان كل منهم جيد فيها ضالته املنشودة، وهذا ماحدا بالعلماء إىل            
تعليمها طالب العلم وشرحها هلم، واملوجود بني أيدينا من تلك الـشروح            

  :مخسة شروح هي
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  .)١(األنباري بتحقيق املستشرق يعقوب اليلابن شرح  -١
 . بتحقيق فخر الدين قباوة)٢(شرح التربيزي -٢
واملطبوع ) كتاب االختيارين ( واملعروف بـ    )٣(شرح األخفش  -٣

منه بتحقيق فخر الدين قباوة جملد واحد فقط، والبقية مفقودة،          
وهذا املطبوع ليس كله من املفضليات، فمنه مـا هـو مـن             

 .يات، ومنه ما هو من غريمهااألصمع
  ــــــــــــــــــــــــ

األنباري بتحقيق كـارلوس  ابن ، كتب على صفحة عنوان شرح يعقوب اليل  )١(
التراجم تشارل أو شارل جـيمس اليـل    يعقوب اليل بينما املوجود يف كتب    

   .٢/٨٥ املنجد يف األعالم .١٩٢٠ – ١٨٤٤مستشرق اجنليزي 
حيىي بن علي الشيباين، عرف باخلطيب التربيزي، أحد أئمة اللغـة  : التربيزي  )٢(

درس يف املدرسة النظامية ببغداد، وله تصانيف        ميذ أيب العالء،  والنحو، من تال  
مجة أشهرها شرح احلماسة والسبع الطوال واملفضليات ودايوين أيب متام واملتنيب           

عـن عمـر نـاهز    ه ٥٠٢وسقط الزند، وكلها مطبوعة مشهورة، تويف سنة    
  .٢/٣٣٨ بغية الوعاة ؛٢٧٣ – ٢٧٠: نزهة األدباء. الثمانني عاماً

 ،٢٣٥األخفش، هو أبو احلسن علي بن سليمان بن الفضل، ولد حوايل سنة   )٣(
وغريمها من علماء البصرة والكوفة، عاش معدماً        وأخذ العلم عن املربد وثعلب    

األصغر، واخلفش من العلماء أحد عشر       وهو األخفش    ،ه٣١٥حىت مات سنة    
ألوسط، وكان  أشهرهم ثالثة عبد احلميد وهو األكرب وسعيد بن مسعدة وهو ا          

انظر يف ترمجته تاريخ بغداد . يقال األصغر، فلما ظهر هذا الثالث مسي باألوسط  
   .١١٥ وطبقات النحويني واللغويني ؛١٨٥ ونزهة األلباء ؛١١/٤٣٣
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٣٨

 وهو خمطوط، منه صورة يف مركز التـراث         )١(شرح املرزوقي  -٤
 .   )٢(جبامعة أم القرى، وقد مت حتقيق جزء من أوله

املفضليات بتحقيق وشرح األستاذين أمحد حممد شاكر وعبد         -٥
السالم هارون، ومتيز بالدقة والضبط وإن كان الشرح خمتصراً         

 .األنباريابن من 
 ولعل هناك شروحاً كثرية، مل تر النور بعد إما لفقدها أو لعدم         هذا،

  .وصول يد باحث إليها يف أرفف املكتبات التراثية
وسأعتمد يف دراسيت هذه على ما حققه األستاذان أمحـد حممـد            
شاكر وعبد السالم هارون؛ ألنه أمشل الشروح وأدقها، والعتنائهما بالنص          

  .كثرياً
  .نه وتوفيقه مبنه وكرمهواهللا أسأل أن ميد بعو

  ــــــــــــــــــــــــ
املرزوقي أمحد بن حممد بن احلسن، عامل يف األدب من أهل أصبهان، قرأ على   )١(

يه، من أشهر كتبـة شـرح ديـوان    أبناء بين بو  أيب علي الفارسي، كان معلم    
وشرح املفضليات، مات يف ذي احلجة      ) ط(واألزمنة واألمكنة   ) ط(احلماسة  

     .١/٢١٢ واألعالم للزركلي ؛١/٣٦٥ بغية الوعاة .ه٤٢١سنة 
عبد اهللا ناصر القرين من قسم اللغويات / قام بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه د  )٢(

  .جبامعة أم القرى
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  املبحث الثاين
  

  مفهوم الصورة الفنية عند النقاد قدمياً وحديثاً
  

  .تعريف الصورة الفنية: أوالً
  . جذور الصورة الفنية يف النقد القدمي–أ 

  . تعريف الصورة الفنية لدى النقاد احملدثني–ب 
  

  أنواع الصورة الفنية: ثانياً
  .لفينحسب قالبها ا: احملور األول
  .حسب حجمها: احملور الثاين

  .حسب ارتباطها باحلواس: احملور الثالث
  

  . أمهية الصورة الفنية: ثالثاً
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٤١

  
  :املبحث الثاين

  مفهوم الصورة الفنية عند النقاد قدمياً وحديثاً
  

  :تعريف الصورة الفنية: أوالً
  

  : جذور الصورة الفنية يف النقد القدمي–أ 
الـصورة الفنيـة، أو     (رب القدامى مصطلح    مل يستخدم النقاد الع   

يف كتابام اليت وصلت إلينا، وقد حـاول        ) األدبية، أو البالغية، أو البيانية    
 تتبع  -حني بدأ االهتمام ذا املصطلح    -بعض الباحثني احملدثني من العرب      

جذوره، واستخراج ما ميكن أن يكون من خصائصه يف النقد القدمي، علَّهم            
ى سبق هلؤالء يسجلونه هلم، فيدركون به قصب الـسبق          بذلك يقعون عل  

  .على نقاد الغرب الذين اهتموا ذا املصطلح
، أمثـرت آراء  )١(فكانت هذه احملاوالت مبثابة دراسـات تأصـيلية      
) الصورة الفنيـة  (متقاربة، أو ما ميكن أن جنعله قراراً مشتركاً أال وهو أن            

 الشاعر، حىت وإن مل يـنص      دائماً موضع االعتبار يف احلكم على     "كانت  
  ــــــــــــــــــــــــ

جـابر  / لدراسات الصورة الفنية يف التراث النقـدي والبالغـي د  من هذه ا  )١(
علي علي مصطفى صـبح، وبنـاء       / د عصفور، والصورة األدبية تاريخ ونقد    

كامل حسن البصري، وجـل الكتـب الـيت        / الصورة الفنية يف البيان العريب د     
  .درست الصورة تعرضت جلهود النقاد القدامى منها
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٤٢

  . )١("عليها يف الدراسات النقدية العربية
  

وقد حاولوا جاهدين تلمس هذه اجلذور من خـالل مـدلوالت           
أو إحـدى   ) الـصورة (عبارات أولئك النقاد وحتديد بدء استخدام كلمة        

 أول من استخدم هـذه      )٢(اجلاحظ((مرادفاا أو مشتقاا، فوصلوا إىل أن       
فإمنا الشعر صناعة،   ... " الشعر، وعبارته املشهورة يف ذلك       الكلمة يف نقد  

 فالشعر عنده من جنس الفنون      )٣("وضرب من النسيج وجنس من التصوير     
ومقتضى هـذا   ... التصويرية، كالرسم والنقش وغريها من الفنون احلسية        

الرسـم وإن اختلـف األدوات       أن التصوير يف الشعر يشبه التـصوير يف       
 منهما، فالرسام يـصور بـاللون، والـشاعر يـصور           املستخدمة يف كل  

  .)٤())بالكلمة

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧: حممد حسن عبد اهللا/ دالصورة والبناء الشعري   )١(
املاً بـاألدب،  اجلاحظ هو أبو عثمان عمرو بن حبر، كان موىل لبين كنانة، ع  )٢(

اً يف فنون العلوم، من أئمة املعتزلة، تتلمذ على النظام، كان           فصيحاً بليغاً مصنف  
) ط( وقد جاوز التسعني، وأشهر مؤلفاته البيـان والتبـيني           ه٢٥٥وفاته سنة   
  .٢/٢٢٨:  بغية الوعاة؛١٥١ – ١٤٨: انظر نزهة األلباء. )ط(واحليوان 

  .٣/١٣٢: احليوان  )٣(
الصورة الفنية يف شعر انون حممود عباس، رسالة ماجستري، مطبوعة باآللـة    )٤(

 .الكاتبة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  التّمهيد
 

٤٣

والظاهر أن فكرة التناظر والربط بني الشعر والفنون احلسية الـيت           "
قد استبدت بأذهـان النقـاد يف هـذا         ... تعتمد على التصوير، كالرسم     

  " .القرن الثالث والقرن الرابع" والذي يليه أعين عصر اجلاحظ )١("العصر
عبد القاهر اجلرجاين يف القرن اخلامس اتضحت معـامل         فلما جاء   

 إمنا هو متثيل وقياس ملـا       الصورة: واعلم أن قولنا  : "لديه بقوله " الصورة"
وكـذلك كـان األمـر يف       ... نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا،       

املصنوعات، فكان تبني خامت من خامت وسوار من سوار بذلك، مث وجـدنا             
حد البيتني وبينه يف اآلخر بينونة يف عقولنا وفرقاً عربنا عـن            بني املعىن يف أ   

للمعىن يف هذا صورة غري صـورته يف  : ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا  
  .)٢("ذلك

  ــــــــــــــــــــــــ
الـشعر  " رديء الصنعة" فقد علق ابن قتيبة على شعر للخليل بأنه .٣: السابق )١(

وتبينت على  . .: "ات الشاعر املطبوع قال    وحني ذكر صف   ١/٧٠: والشعراء
 وقال معلقاً علـى أبيـات       ١/٩٠نفسه  " شعره رونق الطبع ووشي الغزيرة    

فهو " كثري الوشي، لطيف املعاين   .. .وهذا الشعر : "للحسني بن مطري األسدي   
وهو نوع من التنميق للنسيج فهو صـناعة،  " الوشي"يف هذه األقوال يشري إىل    

وها هو قدامـة يـرى أن       .  الشعر صنعة يف قوله األول     ويشري بصراحة إىل أن   
"  مثل اخلشب .. .زلة املادة املوضوعة والشعر فيها كالصورة،   املعاين للشعر مبن

  . عبد املنعم خفاجي:  بتحقيق٦٥: نقد الشعر" للنجارة والفضة للصياغة
و حممود حممد شاكر، وعبد القاهر اجلرجاين أب: تعليق) ٥٠٨(دالئل اإلعجاز  )٢(

العربية والبيان، مل خيرج عن بلده جرجـان، لـه    بكر بن عبد الرمحن، إمام يف  
= 
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٤٤

وما يهمنا من إشارات املتقدمني إىل مصطلح الصورة هـو حبـثهم      
علـم  وهو ما عرف ب   " التشبيهية واازية والكنائية  "أنواع الصورة البيانية    

  .البيان
: نصرت عبد الـرمحن   / ديقول  : وهذا ما أشار إليه النقاد احملدثون     

   .)١("البيانعلم الصورة ومن املصطلحات املوروثة اليت تقترب من مدلول "
 عند حديثه عن مفهوم الصورة يف الشعر        علي البطل / دوقد أشار   

ية يف التشبيه   العريب إىل أن القدماء وقفوا مبفهوم الصورة عند الصورة البالغ         
  .)٢(واالستعارة وااز

 توقفت الدراسات البالغية القدمية     :أمحد بسام الساعي  / دويقول  
املـشبه  : للصورة عند جزئية صغرية ذات جناحني رئيسني مها عمادهـا         

 واهتدت عن طريق العالقات الكثرية اليت حتيط ما، وكذلك          واملشبه به، 
أو حاولوا علـى  -اء حصروا ا عن طريق بعض العالقات األخرى إىل أمس      

 احلاالت البالغية احملتملة يف الصورة األدبية، فكان هناك التـشبيه           -األقل
واالستعارة والكناية وااز املرسل وااز العقلي وبعض ما عدوه من الفن          

 =  ــــــــــــــــــــــــ
شرح اإليضاح يف النحو أليب علي الفارسي، ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغة،           

إشارة التعـيني يف تـراجم النحـاة        .  وله شعر حسن   ،ه٤٧١تويف ببلده سنة    
  .٢/١٦:  وبغية الوعاة؛١٨٨: واللغويني

   .١٢: نصرت عبد الرمحن/ نية يف الشعر اجلاهلي دالصورة الف )١(
  .١٥: علي البطل/ د.. .الصورة يف الشعر العريب )٢(
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٤٥

  . )١(..."البديعي املعنوي
 فهؤالء النقاد احملدثون كلهم يشريون إىل اقتصار دراسات املتقدمني        

وهلذا ال ميكن أن نعثر على تعريف نقـدي قـدمي        " البالغية"على الصورة   
مل تعـد   " ألنه مل يتبلور إال يف النقد احلديث حيـث          " الصورة"ملصطلح  

بـاملعىن  -الصورة البالغية وحدها املقصود باملصطلح، بل قد ختلو الصورة          
 ذلك  ومع- من ااز أصالً، فتكون عبارات حقيقية االستعمال         -احلديث

  . )٢("فهي تشكل صورة ذات خيال خصب
  

  : تعريف الصورة لدى النقاد احملدثني-ب
اهتم النقاد يف العصر احلديث بالصورة الفنية اهتماماً كبرياً ووسعوا          
جماالا، ووضعوا عدة تعريفات هلا وعرضوا عدة مفهومات تتفق يف إطارها           

  :العام وتتباين يف التفضيالت ومن هذه التعريفات
أثر الشاعر املفلق الذي يصف املرئيات      " بأا   )٣(عريف زكي مبارك  ت

وصفاً جيعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة أم يشاهد منظـراً             
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦: أمحد بسام الساعي/ الصورة بني البالغة والنقد د )١(
  .٢٥: علي البطل/ د.. . الصورة يف الشعر العريب)٢(
لكتـاب  زكي مبارك هو زكي بن عبد السالم بن مبارك أديب، من كبـار ا  )٣(

يف ه ١٣٧١ وتـويف    ،ه١٣٠٨املعاصرين، مصري املولد والنشأة، ولد عـام        
القاهرة، جتاوزت مؤلفاته ثالثني كتاباً أشهرها النثر الفـين يف القـرن الرابـع       

   .٣/٢٦٦: األعالم. واملوازنة بني الشعراء
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٤٦

 من مناظر الوجود، والذي يصف الوجدانيات وصفاً خييل للقـارئ أنـه           
  . )١("يناجي نفسه وحياور ضمريه، ال أنه يقرأ قطعة خمتارة لشاعر جميد

نقل األشياء املوجودة كمـا تقـع يف        " أا   )٢( تعريف للعقاد  ومنها
  . فهي يف نظره خلق جديد يتشكل داخل النفس)٣("احلس والشعور واخليال

  : تعريف مياثله غري أن فيه تفصيالً وتدقيقاً وهو قوله)٤(وللزيات
خلق املعاين واألفكار اردة أو الواقع اخلارجي من خالل         "الصورة  

جديداً لتربز إىل الوجود مستقلة عن حيز التجريـد املطلـق،           النفس خلقاً   
وتتخذ له هيئة وشكالً يأيت على منط خاص وتركيب معني حبيث جتـري             

 احلياة والروح والقوة واحلرارة والضوء والظالل       -على هذا النسق  -فيهما  
  .)٥("والربوز واألثر

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩: املوازنة بني الشعراء )١(
، مصري املولد والنشأة، من أنداد العقاد هو األديب الكبري عباس حممود العقاد )٢(

 من املكثـرين    ،ه١٣٨٣وتويف بالقاهرة عام    . ه١٣٠٦طه حسني، ولد سنة     
كتابة وتصنيعاً وشعراً، رائد من رواد الرومانسية املنظرين هلا، من أشهر مؤلفاته       

    .٣/٢٦٦: األعالم. العبقريات
  .٢٥٨: ابن الرومي حياته من شعره )٣(
أديب مصري من كبار الكتاب، ) الرسالة(ن صاحب جملة الزيات أمحد بن حس )٤(

ومن أنصع كتاب العربية ديباجة وأسلوباً، اشـتهر    وكان من أرق الناس طبعاً،    
 .ه١٣٨٨بكتابه تاريخ األدب العريب، له عدة مصنفات، تويف مبـصر عـام             

  .١١٤ ،١/١١٣: األعالم
  .٦٣ – ٦٢: دفاع عن البالغة للزيات )٥(
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٤٧

تتخذه هي الشكل الفين الذي     : "عبد القادر القط بقوله   / ويعرفها د 
األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعرب عـن             
جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف القصيدة مستخدماً طاقات          

الداللة والتركيب واإليقاع واحلقيقة وااز والتـرادف        اللغة وإمكاناا يف  
  .)١("ري الفينوالتضاد واملقابلة والتجانس وغريها من وسائل التعب

-الوسائل : "وهناك تعريفات أخرى متقاربة جتعل الصور الفنية هي    
 اليت حياول ا األديب نقل فكرته وعاطفتـه معـاً إىل قرائـه أو               -الفنية
 ولعلين أختار أحد هذه التعريفات ليكون قطب الرحى الـذي           )٢("سامعية

لص إليه أحـد    ستدور عليه معاجليت الصورة الفنية يف املفضليات وهو ما خ         
  :الباحثني بقوله

  

الصورة الفنية يف الشعر هي جمموعة الوسائل التعبريية اليت تـنجم           "
عنها قيم فنية تنبه املشاعر وتوقظ الوجدان وتلفت نظر املتلقي إىل املعـىن،             

  .)٣("فيتفاعل معه

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٥: اين يف الشعر العريب املعاصراالجتاه الوجد )١(
حممد / ومن هذه التعريفات تعريف د.٢٤٢: أصول النقد األديب أمحد الشايب )٢(

  .٤٤٢: غنيمي هالل هلا يف كتابه النقد األديب
 رسالة ماجستري خمطوطة يف كلية ٩: الصورة الفنية يف شعر انون حممود عباس )٣(

  .اللغة العربية جبامعة األزهر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ية في المفضليات الفنّةالصور
 

٤٨

 أا تعريفـات    )١(ويتضح من خالل ما سبق عرضه من التعريفات       
 الصورة اليت يؤلف بينها الشاعر؛ وهذه العناصـر         متقاربة تشري إىل عناصر   

  :هي
املراد تصويره، املستكن يف خيال الشاعر، والذي هـو         " املعىن" -١

صورة مقابلة ملا يراه من احملسوسات أو ما يتخيله مما ال وجود له             
  .أو هو أثر لنفسيته وما يعتلج فيها من عوامل

 .أو الكلمات الشعرية املؤثرة" اللفظ" -٢
  ــــــــــــــــــــــــ

اهللا حممد حسن عبد/  والبناء الشعري دكتاب الصورة: انظر تعريفات أخرى يف )١(
 وكل التعريفات من تعريف سيـسل دي  ،٤٦ ،٤٢:  وكتابه اللغة الفنية   ٢٩: 

 ٣٢وله يف كتابـه األول ص     .  املترجم ٢١لويس يف كتابه الصورة الشعرية ص     
جـودت  عاطف  / تعريف مقارب، وانظر كتاب اخليال مفهوماته ووظائفه د       

حممد علي الكردي يف مقال مبجلة عـامل        /  ففيه تعريف نقله عن د     ٢٢٩: نصر
 وهو يف الواقع نص تعريف      ،٥٥١ ص ١١الفكر الكويتية العدد الثاين من الد       

 ،٤٣٥: عبد القادر القط يف كتابه االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر          / د
مصطفى اجلويين /  عصفور نقله دجابر/ وانظر تعريف نورمان فريدمان ترمجة د 

علي البطـل يف كتابـه      /  وانظر تعريف د   .١٧٣: يف كتابه البيان فن الصورة    
حممد حممد أبو موسى يف كتابه دراسـة يف         /  وتعريف د  ،٣٠الصورة الفنية ص  

 ٢٠٤: فهمي يف كتابه املذاهب النقدية/  وانظر تعريف د٦٩البالغة والشعر ص
:  للدكتور أمحد دمهـان    ))لبالغية عند عبد القاهر   الصورة ا (( :ابـنقالً عن كت  

٣٠٢.    
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وهو ما يقرب به املعىن املراد تصويره إما عـن طريـق     " اخليال" -٣
هو امللكة اليت ختلق وتبـث الـصور        "احلقيقة أو ااز، فاخليال     

 .)١("الشعرية

  ــــــــــــــــــــــــ
  . مترجم٧٣: الصورة الشعرية سيسل دي لويس )١(
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  :أنواع الصورة الفنية: ثانياً

  
تعد الصورة الفنية من القيم األساسية يف األعمال األدبية عامة ويف           

هار التجارب الشعورية بكل ما     الشعر خاصة؛ ألا الوسيلة القادرة على إظ      
حتويه من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس وبدوا ال ميكن أن نغوص يف        

 كل عنايـة،    -يف هذا العصر  -أعماق جتارب األديب؛ لذلك أوالها النقاد       
ودراسـة مـصادرها،    " أنواعها"فاشتغلوا بتحديد مفهومها، وبيان أمناطها      

  .ا، وغري ذلك من قضاياه)١(وأثرها الفين
بيد أن كثرياً من دراسام ما زالت حمـل اجتـهاد، وال سـيما              

  .دراسام ألمناطها
ومن خالل مطالعيت لعدد من تلك الدراسـات والبحـوث فقـد            
وجدت النقاد حتدثوا عن أنواع كثرية منها، وسأحاول حصرها حصرها يف           

  :ثالثة حماور
  

لذي صيغت   أنواع الصورة الفنية حسب قالبها الفين ا       :احملور األول 
  .الصورة البيانية، والصورة احلقيقية: وفيه نوعان من الصور، مها. فيه

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٩: علي علي صبح/ د.. .انظر الصورة األدبية )١(
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  :الصورة البيانية -١

وهي الصورة اليت اعتمدت يف بنائها على التشبيه أو االسـتعارة أو            
  .الكناية أو ااز املرسل أو ااز العقلي

، وهذا النوع من الصور هو ما عرفه النقاد القدماء، وحتدثوا عنـه           
:  الصورة البيانية إىل عدة صور هـي       )١(وهلذا قسم بعض الدارسني احملدثني    

الصورة التشبيهية، الصورة االستعارية، الصورة الكنائية، الصورة اازيـة،         
بينما أطلق دارسون آخرون اسم الصورة اازية على مجيع أنواع الصورة           

  .ورة البيانيةوالواقع أن الصورة اازية جزء من الص. )٢(البيانية
  

ملا متتاز به   " الصورة البديعية "وهناك من يضيف إىل الصورة البالغية       
، وملا يشكّله اجلرس واإليقاع من هيئـة    )٣(من انسجام صويت وإيقاع خاص    

  .تصويرية
  ــــــــــــــــــــــــ

، )١٦١ ،١٤١ ،١١٣ ،٧٥(فـايز الدايـة ص  / انظر مجاليات األسـلوب د  )١(
 وتطور الصورة الفنية    ؛٣٧أمحد بسام الساعي     /والصورة بني البالغية والنقد د    

    .١٥٦ – ١٥٥: نعيم اليايف/ يف الشعر العريب د
  .٣٣٧: أمحد علي دمهان/ د.. .الصورة البالغية عند عبد القاهر )٢(
.  وخيص منها احملسنات املعنويـة فقـط  ١٩: فايز الداية/ مجاليات األسلوب د )٣(

 وانظر ٣٧النقد صكتابه الصورة بني البالغية و  أمحد بسام الساعي يف   / ومثله د 
 – ٤٨٥: عبد احلميد العبيـسي   / د" فن الصورة "كتاب البالغة ذوق ومنهج     

= 
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  :الصورة احلقيقية -٢

مـصطلح  [مل تعد الصورة البالغية وحدها املقصودة باملـصطلح         
من ااز أصالً، فتكون عبـارات      -و البيت   ، بل قد ختلو العبارة أ     ]الصورة

  .)١(حقيقية االستعمال،ومع ذلك فهي تشكّل صورة دالة على خيال خصب
علـي  /  ود )٢("التقريرية"نصرت عبد الرمحن الصورة     / ويسميها د 

من حيث هي نتيجة لعمل الذهن اإلنساين يف تأثره         " الذهنيةالبطل الصورة   
ــه   ــه ل ــين وفهم ــل الف ــد)٣(" بالعم ــصورة ، وق ــسمى بال  ت
 =  ــــــــــــــــــــــــ

صورة ذهنية بديعية كالطباق واملقابلة وبعـض       :  فقد قسمها إىل قسمني    ٥٢٢
احملسنات البديعية، وصورة إيقاعية بديعية يف مثل الترصيع وتشابه األطـراف            

  .وبعض احملسنات اللفظية
والصورة الفنية يف شعر انـون  ) ٢٥(علي البطل / د… لفنية انظر الصورة ا )١(

النقد األديب : غنيمي هالل يف كتابه/ األصيل د ومرجعهم) ١٨٥(حممود عباس   
  .وفيه كثري من الشواهد هلا) ٤٥٧(احلديث ص

 وهناك من يطلق هذا االسم على كل صورة ليست ،١٣: انظر الصورة الفنية له )٢(
 الـصور   -يف الـشعر  -ري يف خماطباتنا العامة، ومنـها       فنية كالصور اليت جت   

  :اإلخبارية الضحلة كقول النابغة
  نا باليدـه واتقتـناولتـسقط النصيف ومل ترد إسقاطه        فت

   .٢٦٨: كامل حسن البصري/د...انظر الصورة الفنية. فهي صورة إخبارية جمردة
  .ية أيضاًوهي عنده الصورة الذّهن. ٢٨: الصورة الفنية له )٣(
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هو أصدق تـسمية؛ ألن     " احلقيقية" وأرى أن تسميتها بالصورة      )١(احلسية
  .احلقيقة تقابل ااز يف عرف البالغة والنقد

  
  :ومن أنواع هذه الصورة

  

  .صور املواقف مثل موقف الوداع -١
صور القصص واحلكايات اليت يذكرها الـشاعر يف معـرض           -٢

 .حديثه
رة الذهنية املرتبطة بعمل احلواس هي      علي البطل أن الصو   / ويرى د 

لون من الصور احلقيقية، كما يضيف نوعاً آخر هـو الـصورة الرمزيـة              
، واحلركة  )٢(الصورة احلركية : الصور الذهنية  النمطية، كما جعل من أنواع    

  .عنصر يكون يف الصورة احلقيقية واازية على حد سواء
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  فهي عنده الصورة الذهنية نفسها،٢٨: السابق )١(
 وهو متابع لنور مـان فريـدمان يف   ٢٩ – ٢٨… الصور الفنية : انظر كتابه )٢(

، لكنه نص الصورة الذهنية واازية والرمزية: تقسيمه الصورة إىل ثالثة أقسام  
واازي، فإنه يرى   الصورة الذهنية ال مييز بني احلقيقي       : على أن القسم األول   

كما يرى أن الصورة الرمزية تكـون       . أا قد تكون حقيقية كما تكون جمازية      
وهذا يف واقع األمر خلط، فالصورة الرمزية       . من احلقيقة أو ااز أو منهما معاً      

 مقايسة وتشبيه هليئة    -أي الرمز -ال تكون إال من ااز إذا فهم أا رمز؛ ألنه           
انظر حبث نورمان هذا يف كتاب البيان فن الصورة        .  صورة يف هيئة، وصورة يف   

= 
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ي يقـسمها حـسب      هو احملور الـذ    :احملور الثاين ألمناط الصور   
  :حجمها، وجند فيه ثالثة أنواع من الصور

 كأكثر الصور البيانيـة مـن تـشبيه         الصورة املفردة أو القصرية    -١
ويدخل فيها الصور اجلزئية الـيت هـي مبعـىن          . واستعارة أو كناية  

 .القصرية، لكنها أخص منها؛ ألا جزء مرتبط بصورة كلية
كون من عدة صور مرتبطـة       وهي ما ت   الصورة املركّبة أو الكلّية،    -٢

  .ببعضها كما يف التشبيه التمثيلي أو االستعارة التشبيهية
مـشاهد  :  وهـي الصورة الطويلة أو املمتدة أو املشهد أو اللوحة     -٣

متتابعة تستغرق أبياتاً عدة، وقد متتد لتشمل القصيدة كلها، خاصة           
. معينـة يف القصائد اليت تصور موقفاً نفسياً واحداً يف حلظة زمنيـة            

وتظهر هذه الصور املمتدة يف مقاطع مطولة من القصائد كوصـف           
الناقة أو الفرس أو املرأة، ويف القصائد القصصية اليت تشغل القـصة            

 .أبيات القصيدة كلها

 =  ــــــــــــــــــــــــ
وهو من . ١٩٤ إىل ١٧٣: فقد نقله يف كتابه هذا من ص . مصطفى اجلويين / د

وأما .١٦:جابر عصفور،وكان قد نشره يف جملة األديب العراقية عدد        /ترمجة د 
 البطل الصورة الذهنية املرتبطةبعمل احلواس من قبيل الصورة احلقيقيـة،         /عد د 

فهذا أيضاً خالف واقع الصورة، فإا قد ترتبط باحلواس وتكون صورة بيانية ال 
  .٩٦:  انظر ص.حقيقة، وسيأيت احلديث عن ذلك يف الفصل األول حبول اهللا
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هو احملور الذي يقـسمها حـسب       : احملور الثالث ألمناط الصور   
  :ارتباطها باحلواس اخلمس، ومنها

ذوقية والشمية واللمـسية والـصور      الصور البصرية والسمعية وال   
  .)١(الساكنة واملتحركة وامللونة

وقد أشار بعض البالغيني قدمياً إىل عالقة احلس بالصورة لكنـهم           
قصروا إشارام على التشبيه، مع أن هذه الصور تكون يف التشبيه وغـريه             

  .)٢(من األمناط اازية واحلقيقية
ني ووجدت أكثـرهم    ومثة تقسيمات أخرى أوردها بعض الدارس     

  :نعيم اليايف يف كتابيه/ ولعاً بكثرة املصطلحات الدكتور
مقدمة لدراسة الصورة الفنية، وهو حبث صـغري يف حـوايل           ) ١(
  . صفحة١٤٠

تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث، حيث ذكر أكثر    ) ٢(
من ثالثني نوعاً من الصور خص كل مذهب شعري بأنواع من الصور ال             

منا منها إال ما ميكن أن جند له أمثلة يف الشعر العريب القدمي الذي حنـن                يه
بصدد دراسته، أما ما خيص الشعر الرومانسي والشعر احلر مـن الـصور             
فسنضرب عنها صفحاً، وإن كان يل عليه من مالحظة ففي وينه من شأن             

إىل ومراده به الشعر العريب كله       -كما يسميه -الصور يف الشعر التقليدي     
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨: علي البطل/ الصور الفنية د  )١(
  .٢٧٠ – ١/٢٦٦: انظر الطراز ليحىي بن محزة العلوي  )٢(
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) اـددون (ظهور مدرسة الشعر الرومانسي مبا يف ذلك الشعراء احملافظون    
حممـود سـامي    (حقيقة، الذين أعادوا للشعر العريب حيويتـه وروحـه          

فقد )  وغريهم )٤( وأمحد حمرم  )٣( وحافظ إبراهيم  )٢( وأمحد الشوقي  )١(البارودي
ـ  جعل منهم أمثلة على ضعف الصورة     )٥(افظنيالشعرية يف شعر الشعراء احمل

  ــــــــــــــــــــــــ
ي رائد الشعر يف العصر احلديث، أحـد القـادة   حممود سامي البارودي مصر  )١(

إىل سيالن فأقام ا سبعة عشر عاماً عـاد          جنليزإلالشجعان، نفاه آخر حياته ا    
عن عمر ناهز السبعني، له من      ه ١٣٢٢بعدها إىل مسقط رأسه فتويف ا عام        

اآلثار ديوانه وخمتارات البارودي يف أربعة جملدات اختارها لنفسه من الـشعر            
 .٧/١٧١األعالم . العريب

أمحد شوقي بن علي أمحد شوقي، أمري شعراء العصر احلديث، مصري، ولـد    )٢(
 من آثاره الشوقيات وعدد من املسرحيات       ،ه١٣٥١  وتويف عام  ،ه١٢٨٥عام  

  .١/١٣٦األعالم . الشعرية
حممد حافظ بن إبراهيم فهمي املهندس الشهري حبافظ إبراهيم، شاعر مـصري،   )٣(

قرين شوقي، من آثاره ديوانه والبؤساء وليايل        اء العصر احلديث،  من أشهر شعر  
    .١/٧٦األعالم . سطيح

 وتـويف  ،ه١٢٩٤أمحد حمرم بن حسن عبد اهللا، شاعر مصري، ولـد عـام    )٤(
  .١/٢٠٢األعالم . آثاره ديوان اإلسالم أو اإللياذة اإلسالمية من ،ه١٣٦٤

 احلديث القـسم األول منـه وفيـه     انظر تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب      )٥(
يف الشعر التقليدي، والثاين عن أشكاهلا،  فصول، األول عن طبيعة الصورة الفنية

والكتاب على ما فيه حيتوي على حتليل       ) ٩٨ – ١٣(والثالث عن طرازها من     
= 
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وكأنه ال ميكن أن نثبت مجال شعر احملدثني إال دم شـاعرية احملـافظني،              
  .متجاهالً خصائص كل جيل، واملؤثرات يف ثقافته، ومشارب كل طبقة

 =  ــــــــــــــــــــــــ
وهـذه قائمـة   . جيد ودراسة واعية خاصة لصور الشعر الرومانسي واحلديث      

: صور الشعر التقليدي  :  اليت ذكرها يف الكتابني    مبصطلحات الصورة وأنواعها  
والنمط الغالـب   ) ٥٨(والصور البصرية   ) ٥٤(النفسية  ) ٥٠(الصورة البالغية   

صـور  ). ٦٧(واملكررة  ) ٦٣(واجلاهزة  ) ٦١(وفيه ثالث صور الثابتة     ) ٦٠(
الغارقـة والكامنـة   (وأنواعهـا   ) ١١٤(الصور االمتدادية   : الشعر الرومانسي 

الصور ) ١٧٠( والسمعية واملوسيقية .)١٢١(والصور النامية   ) ١١٦) (والنائمة
أو ما عرف بتراسل    " املتراسلة"وهي أنواع، والصور املتجاوبة     ) ١٨٩(املفارقة  
والفرق بينهما أن األوىل    ) ٢٠٧( الصورة املتحركة واحلركية     .)١٩٥(احلواس  

جـدا يف الـشعر   ويرى أما و  . حركة يف اخليال أما الثانية فحركة يف اخلارج       
 صـور  .)٢١٧(التقليدي إال أنه كان وجوداً شاحباً، الصورة اللونية والضوئية  

الصور العنقوديـة   ) ٣٣٤(الصور الفطرية   ) ٣٢٠(الصور الثيمية   : الشعر احلر 
ومما ذكره يف كتاب مقدمة لدراسة الصورة ممـا مل          . الصور اإلشارية ) ٣٤٤(

ة والذوقية والشمية واملعية واللمسية     الصورة العضوي -: يذكره يف كتابه السابق   
واملزينة أو التزيينية والفارقة والبارزة واجلذرية واملمتدة واملركزة والثرية         ) ٧٠(
التطبيقيـة عـن    ) ولز(وهذه األنواع السبعة األخرية نقلها عن دراسة        ). ٨٧(

 وملعرفة مزيد من املصطلحات   . جنليزيإلالصورة الشعرية يف الشعر االليزابيثي ا     
مقدمـة لدراسـة   (انظر معجم املصطلحات التصويرية الذي أحلقه يف كتابـه   

  .    فقد ذكر فيه أكثر من سبعني نوعاً من أنواع الصور الفنية١١٧ص) الصورة
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وهذه التقسيمات ال تعين أن الصورة الواحدة خمتصة مبا نسبت إليه           
شترك عـدة   من األنواع كالتشبيهية املطولة أو البصرية أو املتحركة فقد ت         

بصرية متحركة أو ساكنة ملونة مطولة،      : عناصر يف تكوين الصورة فتكون    
لكنين عند التمثيل ألنواع الصور سأركز على أبرز عنصر مكون للـصورة        

  " .صوتية"لكوا بصرية أو حركية أو مسعية 
  

  :أمهية الصورة الفنية: ثالثاً
  

األدبية، ويف فن   من القيم األساسية يف األعمال      "تعد الصورة الفنية    
الشعر خاصة؛ ألا هي الوسيلة اجليدة الدقيقة إلظهار التجارب الشعورية،          
مبا حتوي من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس، وبدوا ال نعرف شـيئاً            

  .)١("بدقة عن جتارب الغري، كما ال يستطيع الغري أن يعرف عن جتاربنا شيئاً
اً يف النفس، وأقدرها على  أشد العناصر احملسوسة تأثري   "فالصورة من   

فهي الوجه املرئي أو احملسوس للخيال،      ... تثبيت الفكرة واإلحساس فيها     
تستثري عواطف النفس وحتركها من مكامنها، وابتعاث العاطفة كان الغاية          

دون ) الصورة الـشعرية  (األوىل للشعر؛ لذلك اهتم الكُتاب واألدباء بـ        
 اآلثار العاطفية للشعر واألدب يف نفوسنا       فالصورة وسيلة لتثبيت  .. النثرية  

 أن يصور يف القرآن الكرمي صـاحب        -عز وجلّ –، فحني أراد اخلالق     ..
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٩: علي علي صبح/د" تاريخ ونقد"الصورة األدبية  )١(
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وِمن الناِس من يعبد اللَّه علَى      {: العقيدة املهتزة عرب عن ذلك بقوله تعاىل      

ال  فصوره لنا إنساناً يقف على شفا هاوية         ]١١سورة احلج من اآلية     [ }حرٍف
حيتاج إىل أكثر من حركة يسرية لكي وي به قدمه إىل احلـضيض، وال              
شك أن صورة اإلنسان الذي يقف هذه الوقفة اخلطرة تبعـث يف الـنفس    
ألواناً من العواطف واالنفعاالت من خوف وحذر وإشفاق، وهذه األلوان          
العاطفية ما تفتأ تصدر عن النفس، وتزكو حرارا ما دامت الـصورة يف             

: اننا، خالفاً للتأثري الذي يتركه يف نفوسنا لو عرب عن املعىن نفسه بقوله            أذه
ألا فكرة عقلية جمردة، ال ميكـن أن        ...) من يعبد اهللا على ضعف      ( ... 

تعدل يف تأثريها الصورة املادية احملسوسة مهما كانـت غنيـة بالعناصـر             
  . )١(" التعبريية أو املوسيقية املوحية

تنجم عنها قيم فنيـة تنبـه املـشاعر، وتـوقظ           ": فالصورة الفنية 
  .)٢("الوجدان، وتلفت نظر املتلقي إىل املعىن فيتفاعل معه

ويربز مجال الصورة الفنية بعمق اخليال املنتج هلا وسـعته وحبـسن            
  .إيقاعها الداخلي واخلارجي ومدى تأثريه يف املستمع

)٣("امللكة اليت يستطيع ا األدباء أن يؤلفوا صـورهم    " هو   :فاخليال

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩ – ٢٨: الساعي/الصورة بني البالغة والنقد د )١(
   .٩: يف شعر انون، حممود عباسالصورة الفنية  )٢(
  .١٦٧: شوقي ضيف/ يف النقد األديب د )٣(
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يقتدر على التعبري عن العاطفة يف صـدق        "ويبلغ اجلمال مرتبه السمو حني      
وهذه القدرة ال تظهر إال من خالل ما يـستثريه يف نفـوس              وقوة ومجال 

  .)١(" املتذوقني من عواطف وما يقدر على تثبيته فيها من أفكار وإحساسات
فقد تكـون   "س من الضروري أن يكون اخليال بألفاظ جمازية         ولي

العبارات حقيقية االستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالـة علـى            
  .)٢(" خيال خصب

واإليقاع له أثر ال ينكر، يقصد إليه الشعراء قصداً فيختارون لكل           
غرض ما يناسبه من األوزان، ولكل معىن ما يثريه من جـرس الكلمـات              

قاعها، فالوزن والقافية مها اإليقاع اخلارجي، وجرس الكلمات مفـردة          وإي
يلـد  " يرى أنـه     )٣(إليوتأو مركبة هو اإليقاع الداخلي، وألمهيته كان        

الدعامة الثانيـة للـشعر بعـد       ")٥(كلوديل بينما يراه    )٤(" الصورة أحياناً 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠: أمحد بسام الساعي/ الصورة بني البالغة والنقد د )١(
  ).١٥: ( وسبق مثله ص٤٥٧غنيمي هالل / النقد األديب احلديث د )٢(
م، كاتب انكليزي، أمريكي املولد، له ١٩٦٥ – ١٨٨٨توماس سترنس إليوت  )٣(

املنجد . م١٩٤٨اغتيال يف كاتدرائية نال جائزة نوبل        ائد ومسرحيات منها  قص
      .٥٩٩ واملعجم األديب جبور عبد النور ؛٦٤يف األعالم 

  .١٠: حممد حسن عبد اهللا / الصورة والبناء الشعري د )٤(
كلوديل بول، مؤلف ودبلوماسي فرنسي، له قصائد ومسرحيات غنية يعمـق   )٥(

 – ١٨٦٨الرهينة واحلذاء احلريري وبشارة مرمي  ا النفس منها مواضعيها وحتليله 
  .٢٠٠ واملعجم األديب جبور عبد النور ؛٥٩٢املنجد يف األعالم . م١٩٥٥
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المهـا   فهو يف نظر األول منتج، ويف نظر الثاين محـسن، وك           )١("الصورة
 مبا يوحيه من    -أحياناً- يصنع الصورة    -بنوعيه-مصيب يف رأيه، فاإليقاع     

جرسه ومبا حيرك يف النفس من انفعاالت خفية واهتزازات تشركنا يف جتربة            
 يضفي علـى الـصورة    -بنوعيه–واإليقاع  . الشاعر وتلبسنا ثوب عاطفته   

 ثوبه القـشيب    مجاالً يرفع من قيمتها، وهذا مما ميز الشعر عن النثر، أعين          
ومرآه احلسن، وهلذا يقترب النثر الفين من الشعر حني يـشاركه يف هـذه         

  .اخلصوصية

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٠: حممد حسن عبد اهللا/ الصورة والبناء الشعري د  )١(
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  :الفصل األول
  

ماط الصورة الفنية يف املفضلياتأن  
  

  أمناط الصورة حسب قالبها الفين: املبحث األول
  أمناط الصورة حسب صلتها باحلواس: املبحث الثاين

  أمناط الصورة حسب حجمها: املبحث الثالث

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ات الفنّية في المفضليةالصور
 

٦٤
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  الفصل األول
  

  "أمناط الصورة الفنية يف املفضليات"
  
  

ورة حسب ما توصلت إليه من تقسيمات الصور    سأتناول أمناط الص  
وأنواعها يف التمهيد؛ ولذا سيكون احلديث هنا عن هذه األمناط يف ثالثـة             

  :مباحث
صور : مها إىل سقوسأأمناط الصورة حسب قالبها الفين،      : املبحث األول 

  " .خالية من ااز"بيانية، وصور حقيقية 
حسب احلاسة  : أي ،حلواسأمناط الصورة حسب صلتها با    : املبحث الثاين 
 مشية، وما يتعلق ا     – ذوقية ملسية    – مسعية   –بصرية  : بط ا تاليت تر 

  .من احلركة والسكون واللون
، مركبة  " قصرية"جزئية  : أمناط الصورة حسب حجمها   : املبحث الثالث 

  " .مشهد، لوحة"، طويلة ممتدة " كلية"
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  املبحث األول

  :أمناط الصورة حسب قالبها الفين
  

تنقسم الصورة حسب قالبها الفين الذي صيغت فيه حبسب اعتماد          
وهذان مها أساس كل صـورة،      : الشاعر على الواقع أو اخليال إىل قسمني      

اعتمد الشاعر فيها على دالالت األلفاظ املباشرة       " وصفية"فهي إما حقيقية    
 على  دون احلاجة إىل اخليال ومقايستها به، وإما خيالية اعتمد فيها الشاعر          

  . من تشبيه وكناية وجماز-املعروفة يف علم البيان-ضروب البيان 
وأول ما أبدأ به النمط البياين؛ ألنه األشهر واألكثر وروداً وتداوالً،           

  .ولكونه أول ما يبدؤ به يف دراسة الصورة الفنية
  

  النمط البياين وضروبه: القسم األول
  

ا، استخدمه الشعراء   النمط البياين هو أشهر نوع من الصور وأقدمه       
يف قصائدهم قدمياً وحديثاً، واعتمدوا عليه يف التغيري عن انفعاالم، وكأم           
وجدوا فيه قدرة على نقلها إىل املتلقي تفوق القدرة اليت حتملها األلفـاظ             
املباشرة؛ ذلك أنه يصدر عن خيال املبدع، فيستوعب أحاسيـسه، ويـثري           

وأحاسيس مشاة للـيت كانـت عنـد      خيال املتلقي لينشئ فيه انفعاالت      
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 وتنفيساً ملشاعره، -الصورة البيانية-املبدع، فاملبدع جيد لذة يف إنشائها أي     
واملتلقي جيد لذة يف استثارة خياله وإطالقـه ليـدرك دالالت الـصورة              

  .واألحاسيس اليت حتملها
وقد اهتم أسالفنا بالصورة البيانية منذ القدم وتتبعوها يف قـصائد           

ء، وأقبل عليها بعض العلماء فدرسوها وصنعوا هلا علماً كامالً هـو            الشعرا
  .علم البيان

  .وقد قسمها أولئك العلماء إىل التشبيه واالستعارة والكناية وااز
كما اهتم الدارسون والنقاد يف هذا العـصر بالـصورة البيانيـة            
فوضعوها يف مقدمة أنواع الصور، وتشمل عندهم التـشبيه واالسـتعارة           

يطلقون على كـل منـها مـصطلح         و )١(والكناية وأنواعاً أخرى من ااز    
  ."صورة"

الصورة " الصورة البيانية "وبعض الدارسني يوسع املصطلح فيسمي      
  .)٣(" الصورة البديعية" فيضم إليها أنواعاً من البديع يسميها )٢(البالغية

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٦:الويل حممد...والصورة الشعرية؛١٩:فايز الداية/مجاليات األسلوب د:رانظ )١(
الشعر  والصورة يف ؛٢٧٥: عبد احلميد العبسي/  البالغة ذوق ومنهج د:انظر )٢(

أمحد / د.. . والصورة البالغية عند عبد القاهر     ؛١٥: علي البطل / د… العريب  
   .٢/٤٨٧ ،١/٣٣٧: علي دمهان

:  والصورة بني البالغة والنقـد ؛١٩: فايز الداية/ سلوب د مجاليات األ:انظر )٣(
 وانظر  ؛٥٢٢ - ٤٨٥: عبد احلميد العبسي  / د ... والبالغة ذوق ومنهج   ،٣٧

  .٢٠: التمهيد ص
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٦٨

ا  فوجد -أعين البديعية -وقد حاولت دراسة هذا النوع من الصور        
تندرج حتت أحد النمطني الرئيسني إما بيانية وإما حقيقيـة؛ ألن الـصبغ             
البديعي أمر خارجي قد يزيد مدلول الصورة معىن ثانوياً ال يغري من نـسبة            
الصورة إىل احلقيقة أو إىل ااز مثل قول املـرار بـن منقـذ يف وصـف         

  :)١(حصانه
  ؤِطئَ طَيار ِطِمرشندف أَشدف ما ورعته          فإذا طُ

  

فالبيت صورة حقيقية حلصانه النشط املرح املشرف ذي الـسرعة          
العالية والوثب القوي، وقد استعان على تقوية هذه الصورة باجلناس بـني            

الذي يـصور   " طؤطئ طيار طمر  "وتكرار حرف الطاء    " شندف وأشدف "
علـى  " ارطي"وقد حنمل   . وقع حوافره وصالبتها وسرعته حىت يكاد يطري      

التشبيه له لسرعته بالطائر، والصورة يف البيت ال خترج عـن احلقيقـة يف              
  .الشطر األول وتتنازعها معها البيانية يف الثاين على التفسري اآلخر

 ــــــــــــــــــــــــ
املرار بن منقذ بن عبد بن عمرو احلنظلي العدوي التميمي، شـاعر إسـالمي    )١(

 ؛٤٠٩:  للمرزباين انظر معجم الشعراء  . بينهما معاصر جلرير وقد هاج اهلجاء    
 ومها يف كتاب واحد، الطبعة األوىل، نشر        ١٧٦: واملؤتلف واملختلف لآلمدي  

 ودار الكتب العلمية بريوت؛ والشعر والشعراء البن قتيبـة،          –مكتبة القدسي   
 .١٣/١٦/٨٤:  والبيـت يف املفـضليات     .٢/٦٩٧: حتقيق أمحد حممد شاكر   

. الرأس من النشاط واملرحشندف وأشدف مبعىن واحد من الشدف، وهو إمالة      
. اد ماض طيار من الطريان أو حديد الفؤ     . أرخي عنانه : طوطئ. كففته: ورعته
  .مشرف مستفز للوثب: طمر
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٦٩

  ":الصورة البيانية"وفيما يلي نعرض ألشهر أنواع النمط البياين 
  

  :الصورة التشبيهية: أوالً
ا على التـشبيه باملـصطلح      هي كل صورة اعتمد الشاعر يف رمسه      

  .)١(البالغي
" الصورة التـشبيهية  "وعندما ندقق النظر يف صور املفضليات جند        

حتتل املرتبة الثانية بعد الكنائية، وقد قمت بدراسة إحصائية للصور البيانية           
 صورة تشبيهية، من جممـوع  )٢()٥٠٩(يف قصائد املفضليات فوجدت فيها  

؛ ألن النفس إليه أميل والتعلق به أشـد،     صورة بيانية، وبدأت به   " ١٤٠٩"
وملا يف بعضه من الرباعة واخلالبة، ولكون علمائنا قدموه علـى ضـروب             

  .البيان األخرى
 ــــــــــــــــــــــــ

وهو الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن مما مل يكن على وجه االسـتعارة   )١(
أكانت موجودة أو مقدرة، مع وجـود املـشبه          أي ما كان بأداة تشبيه سواء     

/  بتحقيق د٣٢٨: انظر اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويين   . شبه به وامل
   .ه١٤٠٠حممد عبد املنعم خفاجي ط دار الكتاب اللبناين ط اخلامسة 

نـصرت  / ين أؤكد مـا ذهـب إليـه د   هذا القدر من الصور التشبيهية جيعل  )٢(
عمـدة   من أن التـشبيه      -١٨٣ص...  الصورة الفنية : يف كتابه -الرمحن  عبد

 مـن   ٣/٩٢ويصدقه ما ذكره املربد يف كامله       . الصورة الفنية يف الشعر القدمي    
ال قائل هو أكثر كالمهم     كون التشبيه جار يف كثري من كالم العرب حىت لو ق          

  .مل يبعد
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٧٠

وقد صنفت تلك التشبيهات حسب األنواع اليت حددها البالغيون،       
  :فتحصل يل منها اآليت

  

  :التشبيه املرسل امل- أ
 الصورة التشبيهية، فقد بلـغ    يف مقدمة  )١(يأيت التشبيه املرسل امل   

باعتبار قرب مأخذ وجه    : صورة، قسمتها إىل  قسمني    ) ٣٤١(عدد صوره   
  :الشبه، وباعتبار غرابته وبعده، فظهر يل ما يلي

 هي الغالبة، فقد بلغ عـددها  )٢(أن التشبيهات قريبة وجه الشبه     -١
يف وصف قمة جبل سـبق      -صورة تشبيهية، منها قول تأبط شراً       ) ٢٩٤(

  :)٣(- أقرانه مع شدة علوها وارتفاعهاإليها
 ــــــــــــــــــــــــ

شبه التشبيه املرسل امل هو كل تشبيه ذكرت فيه األداة وحذف منه وجه ال  )١(
  .٣٨٨ ، ٣٧٣: اإليضاح. أو ما يستلزمه

قرب وجه الشبه هو ما ينتقل فيه من املشبه إىل املشبه به من غري تدقيق نظٍر؛   )٢(
  . لظهور وجهه يف بادئ الرأي

  .٣٧٦: اإليضاح
تأبط شراً هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي من قيس غيالن بن مضر بـن    )٣(

أقـوال  نزار، وتأبط شراً لقبه، واختلف يف سببه، وامللقب له بـذلك علـى              
خالصتها أنه تأبط شيئاً فيه شر؛ بعضهم يدعي أنه سيف، وبعضهم يدعي أنه              

انظـر يف ترمجتـه     .  وهو جاهلي من أشهر الصعاليك وعدائي العرب       ."حياة"
عبد السالم  /  حتقيق د  ٢٦٦:  واالشتقاق البن دريد   ؛١/٣١٢: الشعر والشعراء 

= 
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٧١
  وقُلٍَّة كَِسناِن الرمِح بارزٍة     ضحيانٍة يف شهوِر الصيِف ِمحراِق

  

فقد شبه رأس اجلبل لعلوه وارتفاعه ودقته مع مالسته برأس الرمح           
  .املوحي بكل هذه املعاين هليئته اهلرمية

 التـشبيهية الـيت     ومن وصفهم نشاط خيوهلم تطالعنا هذه الصورة      
  :)١(رمسها املزرد بن ضرار لعنق فرسه حال جريها بقوله

  

  ِطمرةٌ     لَجوج هواها السبسب الْمتماِحلُ ِجياِد من الْمسبطّرات الْ
ا قلَّبا    كَمهيرها وقد طال جيدخب فُوحص  اِدلُ  الكَفجالْم اَأللَد  

  

 ذات نشاط دائم مل يضرها طول جريها فتقلب         ففرسه فرس أصيل  
خديها مينة ويسرة نشاطا وأرحيية لإلغارة، فشبهها بصورة كـف رجـل            

  =  ــــــــــــــــــــــــ
أعلى :  القمة .١٦/١/٢٩: والبيت يف املفضليات  " أبط"هارون، واللسان مادة    

  . حترق من فيها: بارزة للشمس، حمراق: ضحيانه. اجلبل
 شـاعر فـارس   ،-رضي اهللا تعاىل عنه-املزرد بن ضرار بن حرملة الذبياين   )١(

انظـر معجـم    . يزيد مزرد لقبه، وامسه  : مشهور خمضرم، أخو الشماخ، وقيل    
 والـشعر    ومها يف كتاب واحد؛    ١٩٠:  واملؤتلف واملختلف  ؛٤٩٦: الشعراء

:  والبيتان يف املفـضليات    .٣/٣٨٥:  واإلصابة البن حجر   ؛١/٣٥١: والشعراء
مـن  : اجليـاد . املنقادات يف السري السريعة   :  املسبطرات .٣١/١٧/٩٧ – ٣٠

. الـيت تترامـى يف العنـان      : اللجوج. الوثابة: الطمرة. اجلودة وهي السرعة  
تنظر : صفوح. لطرفنيالبعيد ما بني ا   : املتماحل. املتسع من األرض  : السبسب

  .احملاج:  اادل.الشديد اخلصومة: األلد. مينة ويسرة من النشاط
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٧٢

شديد اخلصومة واحملاجة يكثر من حتريك كفه وتقليبـها أمـام اخلـصوم             
يستعني ا يف إيضاح حججه وأقواله، وقد يتهدد ا ويتوعد أعداءه، ويف            

  .لومتقليبها نوع من بث الرعب يف ق
ومن تصويرهم آثار الرياح وطمسها معامل ديار األحبة قول عبد اهللا         

  : )١(بن سِلمة الغامدي
  وكأنما جر الرواِمِس ذَيلَها        ِفي صحِنها الْمعفُو ذَيلُ عروِس

  

فشبه آثار الطمس بآثار ذيل العروس وجرها له يف صحن الـدار،            
عرصات دار أحبته صحناً، وهي صورة حـضارية        ولذا ناسب أن يسمى     

  .مألوفة ملن عرف احلضارة وأسباا
وقرب التشبيهات ال يعين ابتذاهلا؛ ألن كثرياً من الصور ال ميكـن            
التعبري عنها إال بصورة مألوفة قريبة، ولكنه يدل على أن العـرب كانـت         

وحسن قرب التشبيه   (حتب الوضوح والبساطة وعدم التعقيد وهذا ما جعل         
 ولعل )٢(من أسس عمود الشعر العريب اليت حلظها النقاد واهتموا ا         ) مآخذه

 ــــــــــــــــــــــــ
سليم، ومل أجد فيما : اسم أبيه سليمة، وقيل: عبد اهللا بن سلمة األزدي، قيل  )١(

 وانظـر   ؛١٢/١غري هذا من شرح األنباري       لدي من املصادر شيئاً من ترمجته     
  .٣/١٩/١٠٦: ت والبيت يف املفضليا.٤/٩٠األعالم 
  .املدروس: ساحتها، املعفو: الرياح، صحنها: الروامس

 ؛٣٢: انظر الوساطة بني املتنيب وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين  )٢(
ومقدمة شرح املرزوقي حلماسة أيب متام حيث بسط القول يف شـرح هـذه              

  .١٢ – ١/٨: ألسس يف مقدمة الشرح صا
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٧٣

قرب وجه الشبه وحسن مأخذه وعدم تعقيده لدى العرب هو مـا جعـل      
التشبيه املفرد مبشبه به مفرد مقيد حيتل املرتبة األوىل يف التـشبيه املرسـل              

بيه املفـرد   صورة تشبيهية يليه صور التش    ) ١٠٨(امل، فمجموع صوره    
  ).٧٤(مث املشبه املفرد املقيد مبشبه به مفرد مقيد ) ٧٦(مبشبه به مفرد مثله 

أن التشبيهات القريبة أو املبتذلة تطالعنا كثرياً يف تشبيه ما يكثر            -٢
التعامل معه يف احلياة كالناقة والفرس والسالح، وهلذا جند هـذه الـصور             

ر إىل الذهن حال رؤية هـذه   تتكرر لدى الشعراء حىت يألفها السمع وتتباد      
األشياء، فيشبهون الناقة لضخامتها بالقصر واجلبل، ويـشبهون الفـرس           
الضامر بالقناة واحلبل واهلراوة، ويشبهون املرأة بالبدر والـدرة والدميـة،           
ويشبهون السيف بامللح، والدرع بالغدير، والرمح باملنارة واللهب واهلالل         

ذلك ألن الـشيء إذا     "، و )١(هم كل يوم  وغريها من الصور اليت تتكرر علي     
كثر دورانه على العيون ودام تردده على احلواس يف أغلب األوقات اقتضى            
ذلك حضوره إىل الذهن، أما إذا كان حيس يف الفينة بعد الفينة اقتضى ذلك    

  .)٢(" بعده عن األذهان وصار عرضة للنسيان
ابة الوجه منها   أن التشبيهات بعيدة وجه الشبه أو غريبته كانت غر        

إما للتفصيل، وإما لندرة حضور املشبه به يف الذهن؛ لبعد املناسـبة         : لعلتني
 ــــــــــــــــــــــــ

 املتكررة يف فهرس التشبيهات يف املفضليات بتحقيـق  انظر بعض هذه الصور  )١(
 .٥١٤ – ٥١١شاكر ص عبد السالم هارون وأمحد حممد

 .١١١: علي البدري/ علم البيان يف الدراسات البالغية د  )٢(
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٧٤

 وكذا املركب العقلي مل أجد      )١(بينهما، ومل أجد أي مثال للمركب اخليايل      
ولعل مرد ذلك هو العلة السابقة اليت ذكرناهـا يف قـرب     . )٢(له إال مثالني  

ح وعدم التعقيد، والعتمـادهم     وجه الشبه من كون العرب حيبون الوضو      
أمثلة هذه الصور التشبيهية الـيت       على احملسوسات يف جل صورهم، ومن     

  :)٣(فصل فيها الشعراء، قول علقمة بن عبدة يف وصف إبريق

 ــــــــــــــــــــــــ
 ولـذا لـو   –املركب اخليايل هو ما يدرك باخليال ومادته يف األصل موجودة   )١(

  أدرك ألدرك عن طريق احلواس كما 
  :قول الشاعريف 

  وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد      أعالم ياقوت نصنب على رماح من زبرجد
فهذه صورة خيالية غري موجودة ولو وجدت ألدركت بـاحلواس، وميكـن            

  .وجودها
هو ما يدرك يف العقل مثل العلم واحلياة واألخالق، ومـا  : واملركب العقلي  )٢(

  : تعاىليدرك بالوجدان، ومثاله قوله 
مثَلُ الَِّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسـفَاراً            {

            الظَّـاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَّهوا ِبآياِت اللَِّه وكَذَّب ِم الَِّذينثَلُ الْقَوم ِبئْس{ 
انظر اإليضاح . ن ليس له وجود أصالًواملركب الومهي قسم منه لك، ]٥:اجلمعة[

  .٣٧٧ و٣٣٦ – ٣٣٥
علقمة الفحل من بين متيم، ولقب بذلك ألنه احتكم مع : علقمة بن عبده هو  )٣(

امرئ القيس فحكمت له، فطلقهـا امـرئ         امرئ القيس إىل أم جندب زوج     
= 
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٧٥
  تاِن مرثُومـكأنَّ ِإبِريقَهم ظَبي على شرٍف       مفَدم ِبسبا الكَ

ياضه بظيب على مكان مرتفع عـاٍل       فقد شبه اإلبريق يف انتصابه وب     
فهذا التفصيل مما حسن هذه الصورة التشبيهية، ويعجبين ابن األنبـاري يف            

 )١(من متام الـصورة   ...) وهو مفدم   (حسن فهمه حيث جعل قول الشاعر       
ألن منظر التفدمي بالكتان مع كون اإلبريق مرفوعاً مما يقرب صورة املشبه             

  ). ظيب على شرف(به 
املثقب العبدي يف وصف احلصى الذي تطـايره ناقتـه          ومنها قول   
  : )٢(داللة على سرعتها

  =  ــــــــــــــــــــــــ
: انظر الشعر والـشعراء   . القيس، فخلفه عليها، وقيل غري ذل، شاعر جاهلي       

 واملوشـح   ؛ ضمن كتاب معجم الشعراء    ١٥٢املؤتلف واملختلف    و ؛١/٢١٨
 والبيت يف   . مصر – حتقيق حممد البجاوي ط دار الفكر العريب         ٢٥: للمرزباين
على فمه فدام وهو : مفدم. مكان مرتفع:  شرف.٤٤/١٢٠/٤٠٢: املفضليات

مكسور : مرثوم. سبائبه وهي طرائق من القطن    : سبا الكتان . خرقة توضع عليه  
 . م ليكون أحسن لصبهالف

 .٨١٥: األنباري، شرح املفضلياتابن   )١(
حمـصن  : شأس بن عائذ، وقيل: عائذ اهللا بن حمصن وقيل: املثقب العبدي هو  )٢(

 لقبـه   -بكسر القاف -جاهلي قدمي، واملثقب     النكري العبدي من عبد القيس،    
 ١/٣٩٥:  والـشعر والـشعراء  ؛٣٠٣: انظر معجم الشعراء  . بسبب بيت قاله  

. ما نفته احلوافر من حصى وغريه     :  نفي ٢٧/٧٦/٢٩١: والبيت يف املفضليات  
= 
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٧٦
  كأنَّ نِفي ما تنفي يداها         ِقذَاف غَِريبٍة ِبيدي مِعِني 

فما تطايره من احلصا حال سريها السريع يشبه ما تقذف به الناقـة   
اد وز. الغريبة من احلصى حني ورودها حوضاً غري حوضها لتشرب منـه          

الصورة مجاالً التفصيل يف وجه الشبه، فليس كل حصى تقذف به الناقـة             
الغريبة يكون قويا ولكنه حصى قذف به أجري لريضى مستأجره يف حرصه            

  .على عدم خمالطة نوقه أي ناقة غريبة عنها
ومن الصور التشبيهية البعيدة وجه الشبه واليت كان البعد فيها لندرة        

هن لبعد املناسبة صورة النعامة اليت هبت مسرعة من         حضور املشبه به يف الذ    
  :)١(مرعاها لتدرك بيضها قبل الظالم، فتلحفه جناحيها

  =  ــــــــــــــــــــــــ
فعال مبعىن مفعـول أي     : قذاف. ما تطري وتنبذ وتقذف من احلصى     : ما تنفى 

. ناقة ليست واردة حوض أهلها    : غريبة. مقذوف وهو ما يقذف به كاحلصى     
  .أجري أو مستعان به: معني

ن خزاعي املازين التميمي، شـاعر جـاهلي    ب-مصغراً-البيت لثعلبة بن صعري  )١(
: ، وشرح املفضليات لألنبـاري    )١٢: (انظر فحولة الشعراء لألصمعي   . قدمي
وهو .  والبيت صورة جزئية يف وصف نعامة شبه الشاعر سرعة ناقته ا           .٢٥٤
يعود على النعامـة، ويف     ) بنت(الضمري يف   :  بنت عليه  ١٤/٢٤/١٣٠: البيت

ومعنـاه  " بنت"جناحاها على التشبيه ملناسبة     : خباءها. يعود إىل بيضها  ) عليه(
. القناع أو اخلمـار   : النصيف. امرأة من احلمس  : األمحسية. أحلفت: احلقيقي
  . احملسور: احلاسر
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٧٧
  فبنت عليه مع الظالم خباءها       كاألمحسية يف النصيف احلاسر 
وهـم  (فقد شبهها وقد غطته جبناحيها بصورة امرأة من احلمـس           

ددت يف دينها فـسموا      وهي قبائل تش   )١() قريش وخزاعة وبعض بين عامر    
، هذه املرأة ذات الوجـه      )٢(فقال أمحسية ) امرأة(باحلمس، وقد يريد مطلق     

واحلمس من العرب يتشددون يف صيانة      . اجلميل وقد حسرت عنها قناعها    
املرأة، ولذا كان العرب يطوفون بالبيت عراة إال هم، أو يلبسون ثيام أي             

  .)٣( إعارة-ثياب احلمس
  : باهلنود-)٤(يف قول مزرد-ام السود ومنها تشبيه النع

  

  معاِهد ترعى بينها كلُّ رعلٍَة         غَراِبيب كاهلنِد احلَوايف احلَواِفِد
  

فقد شبه النعام لسواده ودقة ساقيه باهلند احلفاة املتقاريب اخلطـو،           
لة وقد يراد باحلوافد من يكون له أحفاد وهذا أدق يف التشبيه؛ ألن فيه دال             

على كرب السن وضعف البنية ودقة الساقني، وأن هذا النعام يصاحبه فراخه            
  . حتيط به

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥٩: األنباريابن شرح   )١(
  . كسابقه  )٢(
  .١/٢٢٢: انظر سرية ابن هشام  )٣(
: نعامة، غرابيب: ار، رعلةدي:  معاهد.٤/١٥/٧٦: البيت يف املفضليات رقم  )٤(

مجع حافد وهو املتقارب اخلطو أو من       : حافية األقدام، احلوافد  : سود، احلوايف 
  .هلم أحفاد
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٧٨

 واملشبه به فيها مركـب      ،ومن الصور التشبيهية بعيدة وجه الشبه     
  :)١(ومهي قول أَوس بن غَلْفَاَء اهلجيمي مستهزئاً بأحد أعدائه

  

  وهم ضربوك ذات الرأس حىت       بدت أم الدماغ من العظام
  ذا يأسوـا نشـزت عليهم       شرنبثة األصـابع أم هـام إ

  

فقد شبه هامته وقبح شجتها امة عظيمة غليظة األصـابع يهـول      
منظرها وجعلها أم هام ويالً لكربها وعظمها، فهم يتصورون أن القتيـل            
إذا مات خرج من قربه طائر يصيح عند رأسه يندبه حىت يؤخـذ بثـأره؛               

 فقد جعلها مستقرة يف هامته تفزع من يداويـه، ويف           ولكن لكونه مل ميت   
ويف .  ما يبث الرعب والفـزع منـها خلروجهـا فجـأة           )نشزت: (قول

يزيد ) أم هام : (وقوله.  مبعىن غليظة ما يزيد من قبحها      )شرنبثة(استخدامه  
ولوال اجللد الذي عليها ومنعه من شرب املاء لربزت         . يف شناعتها وعظمها  

  :)٢(للعيان
 ــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٦٣٦: الشعراء والشعراء. أوس بن غلفاء اهلجيمي التميمي، شاعر جاهلي  )١(
: نـشزت . يداووا:  يأسوا .١٢/١١٨/٣٨٨-١١: والبيتان يف املفضليات  

مجع هامة وهي الطائر الذي يزعمـون   : واهلام. غليظة: بنثةشر. ظهرت وبدت 
 . أنه خيرج من رأس القتيل

ما : غثيثتها. وهبك احلياة منة:  من عليك.١٣/١١٨/٣٨٩: البيت بعد السابق  )٢(
منعه من شرب املاء وبعض األطعمة لـئال تنـتقص          : إحرام الطعام . فسد منها 

  .جراحته فيموت
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٧٩
  يك أن اجللد وارى       غثيثتها وإحرام الطعامفمن عل

ومثال املركب العقلي قول أوس نفسه، حيث جاء املشبه به معنوياً           
  :)١(ملشبه حسى

  وإنك من هجاء بين متيم       كمزداد الغرام إىل الغرام
  

فازدياد الغرام أمر وجداين ال يلمس إال       ) عقلي(فاملشبه به معنوي    
ملغرم جاء بين متيم دون فائدة ترجى له ودون تـأثري      بالعقل، فصورة هذا ا   

للهجاء فيهم، إمنا هو كمن ازداد غراماً إىل غرامه وشوقاً إىل شوقه فهـو              
  .يعذب نفسه دون فائدة

  

  :      التشبيه البليغ –ب 
 )٣( وابن األثري  )٢("ما حذف منه األداة ووجه الشبه     : " يطلق على  وهو

إن التشبيه املضمر أبلغ    : " ة، ويشيد به يف قوله    التشبيه املضمر األدا  : يسميه
من التشبيه املظهر وأوجز؛ أما كونه أبلغ فلجعل املشبه مشبهاً به من غـري              

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٨/١١٨/٣٨٨: السابقة ورقمهالبيت من القصيدة   )١(
  .٢٧٠: جواهر البالغة ألمحد اهلامشي  )٢(
نصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، أبـو  : ابن األثري  )٣(

الفتح ضياء الدين املعروف بابن األثري الكاتب األديب الوزير، من العلماء وأهل     
 اشـتهر   -رمحه اهللا - صالح الدين    الفصاحة والبيان، ويل الوزارة لألفضل بن     

انظـر  . مبؤلفاته األدبية النقدية يف علم الشعر والترسل أشهر كتبه املثل السائر          
    .٨/٣١:  واألعالم؛٢/١٢٩: بغية الوعاة): ٥/١٨٧(شذرات الذهب 
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٨٠

، كنت قد جعلتـه     زيد أسد : واسطة أداة، فيكون هو إياه، فإنك إذا قلت       
وأما كونه أوجز فلحذف أداة التـشبيه       .  من غري إظهار أداة التشبيه     أسداً
  .)١("منه

ما كان من النوع البعيد وجـه       : )٢(و يف عرف اخلطيب القزويين    وه
الشبه لغرابته وعدم ظهوره يف التشبيه، وسبب لطف املعىن ودقته أو ترتيب            

  .)٣(بعض املعاين على بعض
  

:  صورة تشبيهية، منها   ٦٨ات  ـي املفضلي ـد وجدت منه ف   ـوق
ـ ـه، والبقية قريبتـدة وجه الشبـ صور بعي ١٠ ة وجـه  دـه؛ فمن البعي

ــف    ــب، يف وصـ ــن الطيـ ــدة بـ ــول عبـ ــشبه قـ الـ
 ــــــــــــــــــــــــ

 ويسمى اخلطيب هذا التشبيه باملؤكد، وميثل له بأمثلـة  ٢/١٢٩: املثل السائر  )١(
املهم أن تكون األداة فيه حمذوفة، خبالف ابن األثري فهو وإن           من البليغ وغريه،    

   .٣٨٧: انظر اإليضاح. مل يشر إىل حذف وجه الشبه لكن أمثلته تدل عليه
اخلطيب القزويين رئيس قضاة وقته، أبو املعايل جالل الدين حممد بـن سـعد     )٢(

وويل بعض  املوصل، مث سكن بالد الروم يفه ٦٦٦الدين عبد الرمحن، ولد سنة 
قضائها، مث قدم دمشق فويل قضاءها وخطبة جامعها، فبقي فيهـا إىل سـنة              

 -لطلبه- مث ويل قضاء الديار املصرية، ويف آخر عمره رجع إىل الشام             ،ه٧٢٧
 شـذرات   ؛١/١٥٦: انظر بغية الوعاة   .ه٧٣٩فويل قضاءها إىل أن مات سنة       

  .٦/١٢٣: الذهب
  .٣٨٤ – ٣٨٣: انظر اإليضاح  )٣(
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٨١

  :)١(النمامني
  

  قوم إذا دمس الظالم عليهم       حدجوا قنافذ بالنميمة متزع
  

فهم قوم ضعفاء ال يسريون بالنمائم إال خمتفني، وعبر عـن ذلـك         
بالظالم وشدته للمبالغة يف إخفاء أنفسهم وإال فهم يسريون كل وقت لكن           

م حىت ال يفتضح أمرهم، وشبه ما يسعون بـه          يبالغون يف إخفاء شخصيا   
باألحداج يسريون ا لعظم ما يسعون به، ولئال يتوهم عظمتهم يف محـل             
ذلك شبههم حتقرياً هلم بالقنافذ، ومن بديع الصورة أن القنفذ خيفي نفـسه          

، مث قولـه   )إذا دمس الظالم  (خوفاً، فال يسري إال بليل، فوافق ذلك شرطه         
  .غة يف اخلوف، فالقنافذ كذلك تسرع يف سريها ليالًتسرع مبال) متزع(

 ــــــــــــــــــــــــ
 بن عمرو بن عبد مشس التميمي، خمضرم، -وهو لقب ليزيد-بدة بن الطيب ع  )١(

. أدرك اإلسالم فأسلم وشهد الفتوح، وكان عبداً أسوداً، من لصوص الرباب          
:  دمس.١٦/٢٧/١٤٧:  والبيت يف املفضليات.٢/٧٢٧: انظر الشعر والشعراء

 النساء فوق   على التشبيه هلم بالبعري احململ أو مبراكب      : اشتدت ظلمته، حدجوا  
فهي استعارة تبعية يف الفعل حدج، واملـادة        . اإلبل حلملهم النميمة والسري ا    

مجع : قنافذ) اللسان(يف  " حدج"انظر مادة   . كلها تدور على احلمل على البعري     
قنفذ، وهو دويبة قبيحة املنظر ذات شوك على ظهرها، إذا أحـست بـاخلطر           

: متـزع ) ٢/٢٣١: حياة احليوان للدمريي  انظر  . (التفت به، ال تسري إال بالليل     
  .مترمراً سريعاً
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٨٢

ومنها تشبيه ربيعة بن مقروم الضيب ملن يرضى بالذلة واهلـوان يف            
  :)١(قوله

  إذا كان بعضهم للهوان       خليط صفاء وأُماً رؤوما
شبهه بالصديق املخالط لصديقه الذي مجع بينهما صـفاء املـودة           

فيه بني املشبه واملشبه به؛ ولتأكيـد       وعدم تكدرها بشيء وهو تشبيه ميزج       
الصورة أتى بصورة أخرى آكد قرىب وأدل على االلتحام بني الذليل وذلـه     

. واملهان وهوانه، أال وهي صورة األم العطوف على ولدها لشدة حمبتها له           
" خليط صـفاء  "ومما زاد الصورتني دقة تقييده للمشبه به يف األول جعله           

لشدة احملبة، فمن يرضى    ) أماً رؤوماً " الثاين جعله    لشدة اخللطة واملودة، ويف   
بالذل واهلوان ويقيم به يصبح مع مرور األيام متلبساً به، ال يرى فيه شيئاً،              
بل يألفه كما يألف القوم خليطهم، واألم احلنون طفلها، ويـسمى هـذا             

وي والصورة هنا فيها جتسيد للمعن    . )٢(التشبيه املتعدد طرفه الثاين تشبيه مجع     
  .وهو الذُلّ وهو مما يزيد يف بالغتها

 ــــــــــــــــــــــــ
ربيعة بن مقروم الضيب، شاعر خمضرم شهد القادسـية مـن شـعراء مـضر       )١(

:  والبيـت يف املفـضليات     ،١/٣٢٠: انظـر الـشعر والـشعراء     . املعدودين
هو الصديق املخالط كالندمي املنادم واجلليس االس،       :  اخلليط .٤١/٣٨/١٨٥
ون إال يف الشركة والقوم الذين أمرهم واحد، واجلمـع خلطـاء            ال يك : وقيل

  .  العطوف على ولدها لشدة حمبتها له: والرؤوم) اللسان مادة خلط(وخلُط 
  .٣٧١: اإليضاح  )٢(
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٨٣

يف وصـف حمبوبتـه     -ومن الصور القريبة قول املرقش األكـرب        
  :)١(وصوحيباا حال رحلتهما

  النشر مسك والوجوه دنا     نري وأطراف األكف عنم
وهي صورة تتكرر كثرياً؛ لكن زاد مجاهلا، وولع البالغـيني ـا،            

 يف هذا البيت ثالث مشبهات، ويطلـق        وكثرة استشهادهم ا، كونه مجع    
  .)٢("التشبيه املفروق"عليه عندهم 

ومنها تشبيه احلارث بن حلزة اليشكري سري اإلبل بسري النعـام يف         
  :)٣(قوله

 ــــــــــــــــــــــــ
املرقش األكرب هو ربيعة بن سعد بن مالك من بين قيس بن ثعلبة من بكر بـن    )١(

ملشهورين وصاحبته أمساء ابنة عمه، امسه عمرو، من متيمي العرب ا: وائل، وقيل
:  املؤتلف واملختلف  ؛١/٢١٠: انظر الشعر والشعراء  . وهو عم املرقش األصغر   

:  النـشر  .٦/٥٤/٢٣٨:  والبيت يف املفضليات   ٢٠١:  ومعجم الشعراء  ؛١٨٤
شجر أمحـر  : ، عنم"البنان"املراد به أطراف األصابع   : الرائحة، أطراف األكف  

وهو معـروف إىل    ) عنم: (انظر اللسان مادة  . يالاألغصان ينبت يف شجر الس    
وهو شاهد بالغي على تعدد     . اليوم شبه الشاعر محرة أطراف أصابع حمبوته به       

   .٣٧٠انظر اإليضاح . التشبيهات
  ٣٧٠اإليضاح   )٢(
 انظـر  .احلارث بن حلزة اليشكري من بكر بن وائل من أصحاب املعلقـات   )٣(

 جعله ابن سالم يف الطبقة السادسة من        فقد،  ١/١٥١: طبقات فحول الشعراء  
 والبيت ،٩٠:  واملؤتلف واملختلف؛١/١٩٧: والشعر والشعراء. شعراء اجلاهلية

= 
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٨٤
  وإذا اللقاح تروحت بعشية        رتك النعام إىل كنيف العرفج

فهي إذا سارت إىل مأواها تسري متتابعة مسرعة مع تقارب خطـو            
  .رب أخفافها ببعضهالئال تض

  :)١(يف تشبيه مشي ناقته مبشي النعامة–ومثلها قول بشامة بن الغدير 
  أنضي الركاب على مكارهها       بزفيف بني املشي والوضع

  عر قُ بني نقـانٍق        قرعـاَء مصلمـٍة  نقنقـٍةبزفيـِف
  

  :التشبيه التمثيلي -جـ 
منذ أن حتدث عنه عبـد  كثر اخلالف حول مفهوم التشبيه التمثيلي   

القاهر اجلرجاين وسنريح أنفسنا فنأخذ برأي اخلطيب القزويين الذي يعممه          
 سواء كان  )٢("وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور       "يف كل تشبيه    

  =  ــــــــــــــــــــــــ
مجع لقحة وهي ذوات اللنب من اإلبـل،        :  اللقاح ٩/٦٢/٢٥٦يف املفضليات   

حظرية تعمل من شجر تـأوي      : كثيف. مشي مسرع مع مقاربة خطو    : رتك
  . شجر خوار سريع االلتهاب: أي حتفظها، العرفجإليها اإلبل تكنفها من الربد 

بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير، شاعر : بشامة بن الغدير السهمي، وقيل  )١(
: انظر املؤتلف واملختلـف . جاهلي كان مقعداً، وهو خال زهري بن أيب سلمى        

: مشي فيه تقـارب، نقنقـة  : زفيف.  ضمن كتاب معجم الشعراء    ١٦٣ ،٦٦
ليس على رأسها شعر، والنعام كلـها     : مقطوعة اآلذان، قرعاء  : مةنعامة، مصلّ 

  .٨/١٢٢/٤٠٧املفضليات . قرع
  .٣٧١: اإليضاح  )٢(
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٨٥

  .)١(هذا الوجه حسياً أو عقلياً
) ٢٣(صورة تشبيهية منه، منها     ) ٤٧(وقد أحصيت يف املفضليات     

صـورة قريبـة   ) ٢٤(دقة وبعد يف وجه الشبه، ومنها      صورة تشبيهية فيها    
وجه الشبه ويف واقع األمر، فالتشبيه كله من بعيد وجه الشبه لكونه منتزعاً             
من عدة أمور وإن كان يف بعضها خفاء وقد ظهر يل عدة نتائج من خالل               

  :دراسيت هلا
أن الصور املطولة داخلة يف هذا التشبيه فأكثرها صور تشبيهية دقق        -١

  .اعر فيها وفصل وأطال يف وصف املشبه بهالش
) ١٤(أن وصف الناقة استغرق أكثر الصور التشبيهية التمثيليـة؛           -٢

، )٢(صورة تشبيهية كلها يف بيان سرعتها وقوا وخفـة حركتـها     
 .وكلها من التشبيه التمثيلي بعيد وجه الشبه

وبقية الصور متنوعة يف موضوعات خمتلفة؛ أربعة منها حول املـرأة         
  .)٣(ما مشبهة أو مشبهاً اإ

ومن هذه الصور التشبيهية التمثيليـة قـول اجلمـيح يف وصـف     
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩: علي البدري/ علم البيان يف الدراسات البالغية د  )١(
 ٣١ ،١٢/١٢ -١٠ ،١٤/١١ ،١٣/١١ ،٢٧/١٠ – ٢٦ ،١٩/٩–٩: انظر  )٢(

– ٣١/٣٩ – ٢٠ ،١٩/٣٨ -٨ ،٤٤/٢٦ – ٢٤ ،١٤/٢٤ - ٩ ،٣٧/١٦، 
١٨/١٩ – ١٧ ،٩/١١١ – ٥ ،١٤/٩٧ – ١٢ ،٤٠/ ٦٠ – ٥١. 

  .٢٩/١٢٠ ،١٢/٩٦ املشبه ا ،٩/٢٠، ٦/٤ املشبهة :انظر  )٣(
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٨٦

  :)١(امرأته
  ة     جرداء متنع غيالً غري مقروبـأما إذا حردت حردي فمجري
   الذيب علق     تظل تزبره من خشيةوإن يكن حادث خيشى فذو 

ا لـه   حال القوة حني مواثبتـه    : فقد صور امرأته يف حالني؛ األوىل     
وغضبها عليه مع رفع صوا واضطراب أعضائها مع شدة الغضب لبـؤة            
ذات جراء ال ترضى بأن يقترب منهم أحد، كيف وهي أصالً تسكن غيالً             
ال ميكن ألحد أن يقترب منه خلوف الناس منه، فهي متوحشة شرسة، وقد             

  .اجتمع إىل ذلك كوا ذات جراء؛ والسباع تزداد شراسة حني والدا
 حال الضعف، فشبهها بطفل خيشى عليه أهله احلـوادث          :انيةوالث

لضعفه فيعلقون عليه التمام، وهذا من متام بيان ضعفه أنه ال يستطيع الدفع             
وزاد الصورة تأكيـداً  . وهم أكثر ما كانوا يعقلون على الصبية  -عن نفسه   

لبيان ضعفها حيث جعلها كالصيب الذي ال يعرف األخطار وقرا منه حىت            
ره من وقوعها كالطفل الذي ال يهتدي أن يفر من الذئب فتحذره منه            حتذ

 ــــــــــــــــــــــــ
اجلميح األسدي هو منقذ بن الطماح األسدي، فارس وشاعر جاهلي، أبـوه    )١(

: انظر معجـم الـشعراء    . الطماح هو الذي صحب امأ القيس إىل بالد الروم        
قـصدت  :  حردت حـرِدي   .٦/٤/٣٥ – ٥:  والبيتان يف املفضليات   ،٤٠٣
ذات جراء مجع جرو، وهو ولد السبع ما دام صغرياً، ويريد هنا   : جمربة. قصدي

الغيل بيت األسد، وكل شجر ملتف أو أكمة مرتفعة         : غيالً. اللبؤة أنثى األسد  
ق يف عنقه أو مجع إما متائم وتعاويذ وخرز تعل : ذو علق . فيها شجر تسمى غيالً   

  .ئبذّتسهيل هلمزة ال:  تزجره الذيب: تزبره. علقة وهي ثوب ال كم له
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٨٧

وتزجره عنه لقلة معرفته فوجه الشبه منتزع من الضعف وقلة املعرفة وعدم            
  .إحسان التصرف
  :)١( قول الشنفري يف وصف حمبوبته وحيائها:ومنها

ها، وإن تكلمك تكأن هلا يف األرض نسياً تقصه       على أَمتلُب  
صورا حليائها يف مسريها من بيتها متشي مشية من فقدت شيئاً،           ف

مع سرعة يف البحث؛ ألـا      ) يف األرض (فهي خافضة رأسها تبحث عنه      
فهي ال تلوي على شيء وال تلتفت       ) أمها(متأكدة أا فقدته على طريقها      

لغريه، فوجه الشبه منتزع من عدم التلفت مينة ويسرة، ومن السري مسرعة            
  :ه مقصدها وهذه الصورة حقها أن تلي البيت السادسجتا

.  

  لقد أعجبتين ال سقوطاً قناعها       إذا ما مشت وال بذات تلفت
  

  .ألا تأكيد ملعناه
 يف وصف يدي ناقة بشامة بـن الغـدير حـال سـريها             :ومنها

 ــــــــــــــــــــــــ
 وامسه عامر بن عمرو، هو أحد صعاليك العرب وعدائيهم وفتكتهم، ىالشنفر  )١(

: يف اجلمهرة(شاعر جاهلي، من بين احلرث بن ربيعة من األزد، وعده ابن حزم 
كما يروى مائة نفس لقتلهم أباه، وهذا من بين سالمان الذين قتل منهم ) ٣٨٦

 األغاين  ؛٥/٨٥انظر األعالم   .  وهو ابن أخت تأبط شراً     -رمحه اهللا -غلط منه   
:  والبيت يف املفـضليات    .٢/٢٣ وشرح ديوان احلماسة للتربيزي      ؛٢١/١٧٨
قصدها الذي  : تتبعها، أَمها : تقصه. الشيء املفقود املنسي  :  نسياً .٩/٢٠/١٠٩
  . قطع يف كالمها ال تطيلهتن: تبلت. تريد
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٨٨

  :)١(بقوله
  ويدي أصم مبادر نهالً       قلقلت حمالته من الرتع

  ن فرصته       منها صبيحة ليلة الربعمن جم بئر كا
  فأقام هوذلة الرشاء وإن      ختطئ يداه ميد بالضبع

  

فهو يشبه يديها بيدي ساق جاٍد سبق إبله قبل وردها لـيمأل هلـا              
) أصم(احلياض وليعطي صورة هذا الساقي بعداً أكثر وتصويراً أدق جعله           

بلها من طوهلا حني الـرتع      يسابق إبالً عطاشاً، يف بئر تضطرب احملالة وح       
منها، وجعل اإلبل مل تشرب منذ أربعة أيام لترد مسرعة على املاء وتتزاحم             
عليه، فهو خيشى وصوهلا وتزامحها فيسرع يف جذب دلوه، ولسرعته استقام        

وإن حصل تقصري وضعف يف اجلذب من بني        ) فأقام هوذلة الرشاء  (حبله  
ذ، فوجه الشبه هو السرعة وخفة      يديه، استعان بضبعه ليزيد من سرعة اجلب      

. احلركة وعدم التعب والشعور باجلهد واالستعانة بالضبع لتطويل اخلطـا         
 ــــــــــــــــــــــــ

ساق أصم ال يسمع ما :  أصم.١٢/١٢٢/٤٠٨ – ١٠: األبيات يف املفضليات  )١(
إبالً عطاشـاً  : الً. سابق ومسرع: يشغل به عن استقائه من البئر جلده، مبادر 

: اضطربت، حمالته : قلقلت. أي يسبق هذه اإلبل فيمأل هلا احلياض قبل وردها        
بئر كثري املـاء،    : جم بئر . جذب الدلو : الرتع.  عليها احلبل  بكرته اليت يركِّب  

أن ترعى اإلبل يومني مث ترد يف الثالث مـع يـوم            : الربع. وقت شربه : فرصته
اضطراب احلبـل،   : هوذلة الرشاء . وردها األول يكون وردها الثاين رابع يوم      

  .ما بني اإلبط إىل العضد: الضبع
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٨٩

 فهذه السعة تعطي    )١() غوج اللبان (وهي ناقة موصوفة بسعة جلد الصدر       
  .يدها قدرة على السرعة وراحة يف احلركة

  
  : التشبيه الضمين–د 

ه يف صورة مـن صـور       تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه ب      "وهو  
التشبيه املعروفة بل يلمح املشبه واملشبه به ويفهمان من املعـىن، ويكـون             

ويف ذلك تلميح   ...  برهاناً على إمكان ما أسند إليه املشبه         -دائما-املشبه  
بالشبيه يف غري صراحة، وليس على صورة من صور التشبيه املعروفة، بل إنه     

 وقد وجدت منه    )٢("ه فيقتضي التفاوت  تشابه يقتضي التساوي، وأما التشبي    
صورة تشبيهية منها قول سلمة بن اخلرشب يف        ) ١٥(يف املفضليات حوايل    

  : )٣(وصف فرس عدوه اليت جنا ا
 ــــــــــــــــــــــــ

  ):٦/١٢٢/٤٠٧ :املفضليات(من بيت قبله؛   )١(
 فوقفت فيها كي أسائلها       غوج اللبان كمطوق النبع

 .٢٧٤: جواهر البالغة  )٢(
 بن -ولقبه اخلرشب ومعناه الطويل-سلمة بن عمرو : سلمة بن اخلرشب هو  )٣(

نصر بن طريق األمناري، شاعر جاهلي وهو خال الكلمة من بين عبس فـأمهم   
:  والبيتان يف املفضليات   .١٧/١٨٢ألغاين   وا ؛٢٩: انظر األنباري . فاطمة أخته 

بدل من طـائر وهـي      : خدارية. هيئة: تسرع، متثال :  فو .٥/٣٧/ ٩ – ٨
أصاب، : لينة اجلناح، ألثق : العقاب اليت يضرب لوا إىل السواد والغربة، فتخاء       

  . دفعات: مطر، أهاضيب: سحابة
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٩٠
  فلو أا جتري على األرض أدركت      ولكنهـا فو بتمثـال طائـر

 ة فتخـاء ألثـق ريشهـا        سحابة يوم ذي أهاضيب ماطرـخداري
فرسه بطائر أو جعل فرسه طائراً مث بني نوعه من الطري فهـو             فشبه  

عقاب خدارية أصاب املطر ذي الدفعات ريشها فبلّله فهي تسابق هذا املطر       
  .بدفعاته كي تصل إىل وكرها

  :)١(ومنه قول سالمة بن جندل السعدي يف البكاء على الشباب
  ري مطلوب  أودى وذلك شأو غ أودى الشباب محيداً ذو التعاجيب     

  ى حثيثاً وهذا الشيب يطلبـه       لو كان يدركه ركض اليعاقيبـول
فشبه انصرام الشباب وسرعة فنائه وانتشار املشيب ومالحقته له مبن 
وقعت بينهما مطاردة وأحدمها سابق كذكر احلجل، فنفى أن يلحقه مـن            
 يركض كركض ذكر احلجل مبعىن نفي إدراك عودة الشباب ولو حـاول           

  . بأي سابق، فقد ترك الساحة وأخالها للمشيبحلاقه
 ــــــــــــــــــــــــ

ـ   )١(  ،١/١٥٥: شعراءسالمة بن جندل بن عبد الرمحن كذا يف طبقات فحول ال
 هو من بين عامر بن عبيد احلارث بن عمرو بن           ١/٢٧٢: ويف الشعر والشعراء  

كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن متيم، ولذا يقال له السعدي، عده ابن سالم                
 – ١: واألبيـات يف املفـضليات  . اجلمحي من شعراء الطبقة اجلاهلية السابقة    

 كثري العجـب يعجـب      :هلك وذهب، ذو التعاجيب   :  أودى .٢/٢٢/١١٩
سـبق أو طلـق     : شأو. الناظرين إليه ويروقهم، والتعاجيب مجع ال واحد له       

: ذهب لغري رجعة، حثيثاً   : وىل. غري مدرك : غري مطلوب . وشوط وغاية وأمد  
  . مجع يعقوب وهو ذكر احلجل، وخصه لسرعته: مسرعاً، اليعاقيب
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٩١
  

  : املفصل التشبيه املرسل-ه 
  

  .)١(هو التشبيه الذي ذكرت فيه األداة ووجه الشبه
وعند النظر فيما حصل يل من الصور التشبيهية مل أجد من قبيـل             

صور وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل علـى بالغـة    ) ٨(هذا التشبيه إال    
 وجه الشبه ملستمع الشعر يستنبطه بذوقه ويستخرجه        العرب وتركهم بيان  

  :)٢(حبسه، ومن أمثلته قول املرار بن منقذ
   النذر وعظيم امللك قد أوعدين       وأتتين دونه منه

مرِقدت عيناه يل        مثل ما وقّد عينيه النحنق قد و  
الشزر فهو يشبه عيين عدوه الذي اشتغل قلبه غيظاً عليه حني نظره            

  .إليه بعيين منر شديدة احلمرة
ومنه قول تأبط شراً يف وصف الرجل اهلمل الذي ال يستغاث بـه             

  :)٣(يف نائبة
 ــــــــــــــــــــــــ

  ٣٨٨ ،٣٧٤: اإليضاح  )١(
: مغيظ حاقـد، وقـدت  :  حنق.٤٤/١٦/٨٧ – ٤٣ :البيتان يف املفضليات  )٢(

  .امحرت
كـثري  : مقصدي، نغـاق :  غزوي.١٥/١/٢٩ – ١٤: البيتان يف املفضليات  )٣(

:  وراء غنمه ولذا وصفه بذلك يف البيت الثاين        -ومها روايتان -النغيق أو النعيق    
 الصاعدون: صلبه، النامون : الكثيب، حداه : احلقف. ذو ثلتني وذو م وأرباق    

= 
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٩٢
  فذاك مهي وغزوي استغيث به       إذا استغيث بضايف الرأس نغاق

  تني وذو ـم وأربـاقلَّكاحلقف حداه النامون قلت له       ذو ثَ
 عدم خنوته، التـصافه ـا ال        فالرجل اهلمل له صفات تدل على     

يستحق أن يستغاث به منها أنه كثري شعر الرأس ومع الكثرة فشعره متلبد             
  .لقلة عنايته به وعدم تنظيفه له فهو يشبه كثيب الرمل يف الصالبة واليبوسة

  
  :التشبيه املقلوب أو املعكوس –و 

  

ه يف  إيهام أن املشبه به أمت من املـشب       "وهو التشبيه الذي يكون فيه      
  .)١("وجه الشبه

  :)٢(ومل أجد يف املفضليات منه إال صورتني، األوىل قول املرار
  صورة الشمس على صورا       كلما تغرب مشس أو تذر

فاألصل تشبيه وجوه النساء بالشموس، لكنه عكس التشبيه فجعل         
صورة الشمس قد جعلت على صورا يف البياض والبهاء، وهذه الـصورة           

  =  ــــــــــــــــــــــــ
مجع : ، أرباق )مة(أوالد الغنم، واحدها    : قطعتني من الغنم، م   : عليه، ثلتني 

 الصغار لـئال  -خاصة-ربق، وهو حبل جيعل كاحللقة تدخل فيه رؤوس الغنم         
  . ترضع، وهو يريد حتقريه ذه الصفة

 وقد ذكر له عبد القاهر اجلرجاين أمثلة كـثرية يف أسـرار   .٣٦١: اإليضاح  )١(
 ٢١٩ - ٢٠٤: البالغة

  .تشرق:  تذر.٩٠/١٦/٩٢: املفضليات  )٢(
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٩٣

 يف كون التشبيه جاء على غري       -أيضاً-ريبة من التشبيه الضمين     التشبيهية ق 
  .طرق التشبيه املعروفة مع ادعاء مساواة املشبه للمشبه به

والصورة الثانية جاءت يف تشبيه عبد اهللا بـن سـلمة للـسحب             
  :)١(مبحبوبته يف قوله

  

  خر رائحات       جنوب وغصنها الغض الرطيبـكأن بنات م
  

صيف البيض مبحبوبته جنـوب يف بياضـها،        فهو يشبه سحب ال   
 تشبه ا املرأة لكنه عكس      اًقاً رقّا والسحب إذا راحت بعد املطر تكون بيض      

  .التشبيه
ـ      وقد يريد تشبيهها برياح اجل     ة رينوب اليت يكون رواحها بعد الظه

على الديار حمملة باملطر، فيكون مشيها تدافعاً واملرأة تشبه مشيتها مبـشي            
  :)٢( قول األعشىالسحابة كما يف

  

  كأن مشيتها من بيت جارا       مر السحابة ال ريث وال عجل
  

 ــــــــــــــــــــــــ
كناية عن السحب قيل هذا امسهـا،  :  بنات خمر.١٢/١٨/١٠٤: املفضليات  )١(

  . لكوا تنشأ من البحر: وقيل
 ).خمر(اللسان 

 والبيت يف املعلقة، انظر شرح القصائد العشر للتربيزي ١٠٥: البيت يف ديوانه  )٢(
)٤٨٤ .(  
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٩٤
  

  :)١(التشبيه التفضيلي –ز 
 

املشاة اليت حيدثها الشاعر بني شيئني أو أشياء يف تركيـب           "وهو  
واسم التفضيل  ) البا(خاصة، وخامتته إثبات حبرف     ) ما: (فاحتته نفي حبرف  
باً ما يكون بني الفاحتة واخلامتة وصف لالسـم  وغال) أفعل(الذي على وزن  

 قد يطول وقد يقصر حسب حاجة الـشاعر         -وهو املشبه به عادة   -املنفي  
وقد وجدت يف املفضليات منها صورتني األوىل للمرقش       " النفسية إىل ذلك  

 ــــــــــــــــــــــــ
سمية ارتضيتها هلذا النوع من التشبيه وهو نوع مل يتفق الدارسون على هذه الت  )١(

" التشبيه الطويل "و" التشبيه االستطرادي "تسميته، فأطلقوا عليه عدة تسميات      
هذا عند احملـدثني أمـا   " التشبيه الدائري"و" االستدارة"و" التشبيه القصصي "و

أو عدوه ) النفي(ه إما بـ علماء البالغة العربية، فعدوه ضمن فنون البديع ومسو   
سعد إمساعيل شليب يف كتابه األصول الفنية للـشعر         /  ود ،"التفريع"من أنواع   

 يعده البداية احلقيقية هلذا النوع من الصور وميثل له فيما بعد            ٩٩: اجلاهلي ص 
عبد /  ولعل أفضل التسميات داللة عليه مصطلح د       ."املركبة"من الصور الكلية    

-شكري فيصل   / وهو يستضيء بتسمية د   " لتشبيه الدائري ا"القادر الرباعي   
عبد القادر الرباعي عنه وقد نقلـه       /  وانظر ما كتبه د    ."االستدارة "-رمحه اهللا 
 – ١٣٠(مصطفى الصاوي اجلويين يف كتابه البيـان فـن الـصورة        / بنصه د 
ملا فيه من تفضيل املشبه على املشبه بـه،         ) تفضيلياً(واخترت تسميته   ). ١٧٠
بل هـو  : ن مضمونه يقول هذا املشبه مثل املشبه منه مث يضرب عنه ويقول  فكأ

  .١٠٢ – ١٠٠ يف مجاليات األسلوب فايز الداية عنه/ أفضل، وانظر حديث د
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٩٥

  :)٢(، والثانية ملتمم بن نويره يف رثاء أخيه مالك وهي قوله)١(األكرب
  

  ائـم وما وجد آظار ثـالث رو     
  يذكرن ذا البث احلـزين ببثـه      
  إذا شارف منهن قامت فرجعت    
  بأوجد مين يوم قـام مبــالك     

  

  أصنب جمراً مـن حـوار ومـصرعا         
  إذا حنت األوىل سجعن هلـا معـا       
  حنيناً فأبكى شجوها الـربك أمجعـا      
  منـاٍد بصـري بـالفراق فأمسعــا     

  

  

         قدم فيها  فهذه االستدارة التشبيهية مبنية على صورة تشبيه تفضيلي
املشبه به على املشبه، وهذا ما يلفت أنظارنا هلذه الصورة املتعددة الصفات            
            الدقيقة الوصف، ويزيدنا حرصاً على املتابعة كون اجلملة على طوهلا مل يتم
ركنها الثاين وهو خرب ما النافية إال يف البيت الرابع من الصورة حيث فضل              

  .ل حنينهانفسه باحلزن على هذه النوق اليت طا
 ــــــــــــــــــــــــ

 يف تفضيل ريق حمبوبته علـى  ١١/٥٥/٢٤٢–٨:انظر الصورة يف املفضليات  )١(
 .اخلمرة

ن بين متيم، شاعر خمضرم، له  م-رضي اهللا تعاىل عنه-متمم بن نويرة الريبوعي   )٢(
رضي اهللا تعاىل   -صحبة، اشتهر يف رثاء أخيه مالك الذي قتله خالد بن الوليد            

 ١/٢٠٣: انظر طبقات فحول الـشعراء    .  يف حروب الردة؛ لكونه مرتداً     -عنه
 واإلصـابة   ؛١/٣٣٧: فقد عده أول طبقة أصحاب املراثي، والشعر والشعراء       

:  وجد .٤٤/٦٧/٢٧٠ – ٤١:  املفضليات  واألبيات يف  .٣/٣٤٠: البن حجر 
مجع رائم  : مجع ظئر وهي املرضعة لغري ولدها عند فقدها، روائم        : حزن، آظار 

حزـا،  : الناقة املسنة، شـجوها   : ولد الناقة، شارف  : احلوار. وهي العطوف 
  . األلف من اإلبل: الربك
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٩٦
  

  :التشبيه الرمزي –ح 
  

وهو التشيبه الذي يشبه فيه الشاعر ما يريد من حال حاضره حبال            
سابقه، قد تكون هذه احلال أسطورية متوارثة ال يعلم عن مدى وقوعها أو             
تكاد تبلغ درجة األسطورة ملا حيك حوهلا من احلكايات ولـن أدخـل يف    

عندهم إال أنين سأشري إىل مـا       " زالرم"تقسيمات النقاد املعاصرين ومفهوم     
  :يلي
مل يكن الرمز نوعاً من أنواع التشبيه إمنا كان نوعاً من أنواع الكناية              -١

، وكذلك عدوه نوعـاً  )١(وهي ما كان من الكنايات فيها نوع خفاء       
،وهذا )٣( وهو راجع إىل الكناية أيضاً     )٢(يف علوم البديع  " اإلشارة"من  

  .النوع ال أقصده
ديثة تشعبت يف مفهوم الرمز وأنواعه إىل أن صار الرمز      الدراسات احل  -٢

 للغموض، بسبب ما    -يف أكثر ما استخدمه الشعراء واألدباء     -قريناً  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٤:  واملصباح يف املعاين والبيان والبديع؛٤٦٦: انظر اإليضاح  )١(
 .٢١٢: انظر العمدة البن رشيق، حتقيق مفيد حممد قميحة  )٢(
هلذا التداخل بينهما جتد األمثلة اليت تصلح يف موضٍع ما تـصلح يف املوضـع     )٣(

اآلخر ومنهم من جيعل اإلشارة من أنواع الكناية، وأسامة بن منقذ يف كتابـه              
ـ            وب املستحـسن   البديع يف البديع يرى أما شيء واحد إال أن تكون للمحب

  .١٥٥ - ١٤٨: انظره فيه. والكناية تكون عما يستقبح ذكره
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٩٧

تتعدد فيـه مـستويات     "اعتمدوا عليه من األسلوب املكثف الذي       
ال تتمانع فليس هنـاك     " وبعضهم يرى أا ذا التعدد       )١("التأويل

 .)٢("رمز يفيضي حمتواه لقارئ واحد
املـستمد مـن   "وهـو   ) اإلشاري(يهمنا هنا الرمز املعروف بالرمز       -٣

أحداث احلياة املعاصرة للشاعر أو من حقب متباعـدة موغلـة يف            
التاريخ وكذلك مـن امتـزاج الواقـع بالتخيـل يف احلكايـات             

 .)٣("والقصص
ولذا آثرت هنا تسميته بالتشبيه الرمزي؛ ألنه تشبيه مبين على أشياء          

كادت تبلغ درجة األسطورة مبا نسج حوهلا مـن القـصص           أسطورية أو   
  . واحلكايات

  .صورة رمزية) ١١(وقد وجدت منه يف املفضليات 
بالرمز  قد يلتبس هذا التشبيه مبا عرف لدى بعض الدارسني احملدثني          -٤

البنائي أو الرمز األسطوري لتشبيه الناقة بالثور الوحـشي، لكـنين          
 ــــــــــــــــــــــــ

 ومن أمثلة هذا التـشعب مـا   .١٣٨ – ١٣٧: أبو الفتوح/ الرمز والرمزية د  )١(
تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث من        : نعيم اليايف يف كتابه   / ذكره د 

: انظره فيه.  اثىن عشر نوعاً-ناوهو ما يعني -أنواع الرموز فقد ذكر للرمز الفين       
٢٨٤.    

 .١٣٨ – ١٣٧: أبو الفتوح/ الرمز والرمزية د  )٢(
 ).١٩٠(فايز الداية / مجاليات األسلوب د  )٣(
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٩٨

، فهو غـري    " الصورة املمتدة "سأرجئ هذا النوع عند احلديث عن       
  .مراد هنا

ومن أمثلة التشبيه الرمزي قول بشامة بن الغدير خماطبا قومه ومنفراً           
  :)١(هلم من رضاهم الدنية يف احلياة باالستسالم لعدوهم

  

ـــان ــاء الره ــإنكم وعط     ف
  كثوب ابن بـيض وقـاهم بـه       

  

  إذا جرت احلـرب جـالً جلـيال         
  فسد علـى الـسالكني الـسبيال      

  

  

فهو يشبه حاهلم من الضعف واملذلة حبال ابن بيض إشارة إىل هذه           
 ــــــــــــــــــــــــ

اجلُلّ هو الغطاء، ومنه :  جالً جليال٣٧/١٠/٦٠ً – ٣٦البيتان يف املفضليات   )١(
انظر اللسان مادة   . جل الدابة وشراع السفينة، فهو يشبه ما فهو شراع عظيم         

وقعت بني لقمان بن    : إشارة إىل قصة أسطورية، قيل    : ثوب ابن بيض  ). جلل(
عاد ورجل كان جيري لقمان له جتارته كل عام على عطاء، فلما حضرته الوفاة              

سر إىل أرض كذا وكذا، فإذا جئت ثنية مبكان كذا فضع للقمـان             : قال البنه 
قبله وبغى أدركه اهللا بالبغي والعـدوان،  حقه، فإذا هو قبله فهو حقه، وإن مل ي       

فصار الفىت حىت قطع الثنية بأهله وماله ووضع للقمان حقه، وبلغ لقمان اخلرب،             
فلحقهم فلما وجد حقه يف الثنية أخذه وانصرف وقال سد بن بيض الطريـق              
فأرسلها مثالً، وقد صارت هذه القصة أسطورة حترف، فمرة جيعلون ما سد به          

إحـسان  /انظر أمثال العرب للمفضل الضيب، حتقيق د. ، ومرة ثوباً الطريق بعرياً 
 ؛٣٥١: وفصل املقال يف شرح كتاب األمثال للبكري      ) ١٥٦ – ١٥٥(عباس  

  .  الطريق:  السبيال.٩٠واملفضليات بشرح األنباري 
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٩٩

القصة األسطورية فهو رمز مرتبط بأسطوره، وتشبيه يرمز به إىل حادثة يف            
  .قرون خلت

  :)١(ومثله قول عبدة بن الطيب عن حمبوبته
  

  إن اليت ضربت بيتاً مهاجرة       بكوفة اجلند غالت ودها غول
  

 -إلعراضـها عنـه   -بينهما من احلـب     فهو يدعو على ما كان      
بالذهاب والفناء بشيء يهلكه ولو كانت غوالً تغتاله أو لو كان شيئاً يشبه             
الغول يغتال هذا احلب، فهو تشبيه يرمز إىل اإلفناء بشيء يعرفه العرب عن             
طريق احلكايات واألساطري وهي الغيالن واألشباح اليت تتصور هلم، فتذهب   

 له أثراً، فهو حنق على حمبوبته وينمى فناء حبها مـن            مبن اغتالته وال تبقي   
قبله ولو كان بشيء ال يبقى له أثراً، فشبه هذا الـشيء ـذه الغـيالن                

  .األسطورة
  

  :)٢(ومثله قول علقمة بن عبدة يف حروب ممدوحة

 ــــــــــــــــــــــــ
ابتنت بيتاً هناك وسكن أهله :  ضربت بيتاً.٧/٢٦/١٣٦: البيت يف املفضليات  )١(

اسم الكوفة أول األمر؛ ألن من سكنها هم جنـد اخلالفـة،            : دبه، كوفة اجلن  
اسم ما اغتال، ونوع من الشياطني تضل الناس ولكهم         : ذهبت، غول : غالت

 . يف الفلوات
صدر حـصانه، جـلّ   :  لبانه.٣٦/١١٩/٣٩٥- ٣٥: البيتان يف املفضليات  )٢(

أراد سقب ناقة   ولد الناقة   : الرغاء صوت البعري، السقت   : رغا. قبيلتان: وعتيب
= 
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١٠٠
ـ     ال األوس حتـت لبانـه  كأن رج

  رغا فوقهم سقب السماء فداحض    
  

          ِتيـبوما مجعـت جـلٌّ معـاً وع  
ــشكّته ــليب ب ــستلب وس    مل ي

  

  

فهو يشبه هالك هذه القبائل لشدة حرب ممدوحه الك قوم صاحل           
الذين أهلكوا لقتلهم الناقة وتكذيبهم، فشبه حاهلم حبال أولئك القوم الذين           
صارت قصتهم لدى العرب نوعاً من احلكايات يتناقلوا حىت جاء القرآن           

ة ما حل ـم مبـا حـل     الكرمي فجعلها وقائع يقينية، فهو يرمز إىل مشا       
  .لئكوبأ

  .فهذه هي أهم النتائج اخلاصة حول كل نوع من التشبيه
  

  :أما النتائج العامة حول التشبيه فهي
  

 أن أكثر شعراء املفضليات صوراً تشبيهية يف جمموع ماله من           – ١
  :القصائد أربعة شعراء لكل واحد منهم قصيدتان

  

  اموع  عدد صورها  عدد أبياا  قصيدته  الغرض  عصره  الشاعر
    ٢٥  ٧٤  ١٧  فخر  خمضرم  مزرد بن ضرار

  ٤٥  ٢٠  ٤٣  ١٥  هجاء    
    ١٠  ٤٣  ١١٩  مدح  جاهلي  علقمة بن عبدة

  ٣٣  ٢٣  ٥٧  ١٢٠  فخر    
  =  ــــــــــــــــــــــــ

يفحص :  نسبه للسماء؛ ألنه كان معجزة، داحض      -عليه السالم –صاحل النيب   
  . سالحه: األرض، شكته
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١٠١
  اموع  عدد صورها  عدد أبياا  قصيدته  الغرض  عصره  الشاعر
    ٢٦  ٨١  ٢٦  فخر  خمضرم  عبدة بن الطيب

  ٣١  ٥  ٣٠  ٢٧  وصية    
    ١  ١٦  ١٤  فخر  إسالمي  املرار بن منقذ

  ٣٠  ٢٩  ٩٥  ١٦  فخر    
  

  :اجلدول نستنتج نتائج أخرى منهاوبالنظر إىل هذا 
أن غرض الفخر هو أكثر األغراض جماالً لرسم الصور التشبيهية وأن            -

  .الوصايا واحلكم تقل فيها الصور التشبيهية وقد تنعدم
 .أن املرار من أكثرهم صوراً يف قصيدة واحدة -
أن غرض الفخر غرض تدخل حتته سائر األغراض فهو غرض وصفي   -

احلب ووصف احملبوبة والفخر بالذات وخالهلـا       يتصل به االفتخار ب   
من كرم وشجاعة وإقامة حجة وبذل للمعروف وفخر بـاألدوات          
كالناقة والفرس والسالح وحيوان الصحراء حىت كأنه جيمع سـائر          
األغراض، وهذا ما أثرى هذا الغرض يف الصور التشبيهية ومل ختـل            

 . األشياءقصيدة فخرية مما يف املفضليات من الفخر بأكثر هذه
 :استخدام الشعراء أدوات التشبيه كاجلدول التايل -٣

  

  اموع  عدد التكرار  نوع التشبيه  األداة
املرسل امل القريب     الكاف

  املرسل امل البعيد
  املرسل املفضل

١٦٨  
٣٠  
٤  

  
  
٢١٨  
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١٠٢
  اموع  عدد التكرار  نوع التشبيه  األداة

  ١٦  التمثيلي
املرسل امل القريب     كأن

  املرسل امل البعيد
  املرسل املفضل

  التمثيلي

١٠٦  
٤١  
٢  
٢٢  

  
  
١٧١  

    ٢٩    مثل
    ٢     شروى–ختال 
    ٢    حسب

    ٦     شبهته– شبهها -يشبهها 
    ١    فعل 
    ١    صفة
  ٤٢  ١    )١(الباء

، وما جـاء بـدون أداة       )٤٣١(وذا يكون جمموع ما جاء بأداة       
  ).٥١٤(، واموع الكلي للتشبيهات )٨٣" (بليغ"

  :ونالحظ من خالل هذا اجلدول ما يلي
  .أكثر أدوات التشبيه استخداماً على وجه اإلطالق) الكاف(أن  -
أكثر أدوات التشبيه استخداماً يف التشبيهات القريبـة        ) الكاف(أن   -

وذلك لقرب وجه الشبه ووضوحه للجميع حبيث ال يشك شاك يف           
 .مطابقته

 ــــــــــــــــــــــــ
انظر مصابيح املعاين يف حروف املعاين للموزعي حتقيق . الباء تأيت مبعىن الكاف  )١(

 .٢٠٦: عايض العمري/ د
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١٠٣

أكثر أدوات التشبيه استخداماً يف التـشبيهات البعيـدة         ) كأن(أن   -
ن وجه الشبه يتعسر إدراكه على الكثري فيقـع     والتشبيه التمثيلي لكو  

الشك فيه، وداللة هذا على بالغة العرب يف التمييز بـني أحـوال             
 .املخاطبني

 

 أن كثرة التشبيه تدل على ولع الشعراء به؛ ولذا نرى بعضهم يـأيت              - ٣
 كمـا يف    )١(بعدة تشبيهات ملشبه واحد وهو ما يعرف بتشبيه اجلمع        

  :)٢(حصانه وجريهقول املرار بن منقذ عن 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧١: اإليضاح  )١(
حثثنـاه علـى   :  هجناه.٨٥ – ٢٤/١٦/٨٤ – ١٨: األبيات يف املفضليات  )٢(

احلطب الدقاق وذلك : جري، الضرام: مسيناً ممتلئ البطن، حضار   : اجلري، بادنا 
أخرجنا عرقه من شـدة اجلـري،       : ضمرناه، عصرناه : محصنا. أسرع للنار به  

سرعة عدو أي إذا ضـمرناه وأجرينـاه زاد         : جري بعد جري، حضر   : عقب
اجلري على اجلري ال يسأم وال يتعـب،        يتابع  : يؤلف الشد . جريه دون كالل  

مطر آخر مـسترسل   : املطر الضخم القطر، غيث مسبكر    : دفع، الوابل : حفش
. ظـيب نـشيط   : ، يعفور أشر  "أداة تشبيه "مبعىن مثل   : صفة. يدفع الوابل بقوة  

إال إذا قسر وحد من نـشاطه بـالقوة         : سحاب مرتفع، إال ما قسر    : نشاصي
: مـريخ . منقض: صقر، منكدر :  باز .)١/٢٨٧املفضليات بشرح التربيزي    (

ما : ألزقه، ظهران : شجرة أي قوس مأخوذة من شريانه، حشه      : سهم، شريانه 
  .   دقيق: ظهر من ريش اجلناح، حشر
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١٠٤
ــاً  ــاً بادن ــاه يوم ــإذا هجن   ف

  ا بدنــهوإذا حنــن محــصن 
  يؤلف الشد على الـشد كمـا      
ــه  ــب أدىن جري ــفة الثعل   ص

  هعـــونـــشاصي إذا تفز
ــدو بــ  ــا نغ ــا كلم   هوكأن
ــريان   ــى ش ــريخ عل   ةأو مب

  

ــستعر     ــضرام امل ــضار كال   فح
ــصرن ــب وحــضر وع   اه فعق

  حفــش الوابــل غيــث مــسبكر
  وإذا يــركض يعفــور أشــر  

ــد يل ــسر مل يك ــا ق ــم إال م   ج
ــدر  ــاز منك ــصيد بب ــي ال   نبتغ
  حــشه الرامــي بظهــران حــشر

  

  

فهذه سبعة تشبيهات ملشبه واحد وهو حصانه يف صفة واحدة وهي         
وزيـادة  ) سرعة مع صوت لشدة السرعة    (جريه فهو يشِبه النار املضطرمة      

يف السرعة دون كالل فاملطر يدفعه املطر، وأقل جريه كالثعلب وإن أسرع            
ظيب النشيط القوي وإذا أفزع وثب وارتفع عن األرض كالـسحاب،           كال

وإذا رأى الصيد فكالصقر املنقض أو سهم الشريانة امللزق امللزم به ريـش             
  .لطيف وذلك أبعد ملذهبه

  :)١(ومثله وصف املخبل السعدي حمبوبته بقوله
 ــــــــــــــــــــــــ

ويكىن أبا . ربيع بن مالك السعدي التميمي، واملخبل لقبه: املخبل السعدي هو  )١(
مراً طويالً، ومات يف خالفة     يزيد، شاعر مشهور، عمر يف اجلاهلية واإلسالم ع       

عمر أو عثمان رضي اهللا عنهما، عده ابن حجر يف اإلصابة من القسم الثالـث     
انظر .  ومل يروه، فهو ليس بصحايب     -صلّى اهللا عليه وسلّم   -الذين أدركوا النيب    

 واألبيـات يف    .٢/٥١٠:  واإلصـابة  ؛١/١٤٩: طبقات فحـول الـشعراء    
= 
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١٠٥
ـ           اولقد حتـل ـا الربـاب هل

ــبق ال ــة س ــيبردي ــانع  م  
  وتريك وجهـاً كالـصحيفة ال     
  كعقيلــة الــدر استــضاء ــا

  

ــدوه    ــل ع ــلف يف ــس   ما فخ
ــم  ــا عظـ ــا وغالـ   أقراـ
ظمـــآن خمـــتلج وال جهـــم  
      عـرش عزيزهـا العجـم حمراب  

  

       ............................  
  أو بيضة الدعص اليت وضـعت     

  

ــم   ــسها حج ــيس مل   يف األرض ل
  

  

تها العامة،  ابع يف هيئ  الث والر ل والثّ د شبهها بأربع تشبيهات األو    فق
ي يف وجهها خاصة، كلها يف حسن اخللقة وبياض البشرة وإن كـان           اِنوالثّ

  .الثاين خيص من حسن خلقها وجهها

  =  ــــــــــــــــــــــــ
يهزم، : خيل متقدمة، يغل: وسلف .١١٥ – ١٦/٢١/١١٤- ١٠: املفضليات
كربدية وهو نبات مائي لـه      : بردية. كثري قوي سلف موصوف بذلك    : فخم

ساق أبيض ينمو بسرعة ويرتفع شبهها به يف بياضها وصفائها واستواء قامتها            
الورقـة أو   : الصحيفة. ارتفع، كناية عن سرعة منوها وحسنه     : وعظمها، غال 

خيار اللؤلـؤ،   : عقيلة الدر . ته ولينه وبياضه  السبيكة من الفضة شبهها به ملالس     
: حمراب. زين العجم ا حمراب عرش عزيزها، أي نوروا حمرابه ا         : استضاء ا 

.  جملس، منصوب على نزع اخلافض أي استضاء العجم ا حمراب عرش عزيزها
بيضة نعامة وضعتها يف حبل من رمل وذلك أفـضل موضـع            : بيضة الدعص 

  .نتوء: لظاهرها وما ميس منها، حجم:  مسهالوضع النعام بيضه،
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١٠٦

وهذه صورة يرمسها أبو ذؤيب للحمار الوحشي وأتنه حال رغبتها          
  :)١(ورود املاء وما يكون بينها من مطاردة

  

ــايع ــاجلزع بــني نب   فكأــا ب
ــ    هوكــأن ربابـــة وكأنـ

  هـو مـدوس متقلـب     وكأمنا  
  

  وأوالت ذي العرجاء ـب جممـع        
  يسر يفيض على القداح ويـصدع     
  يف الكف إال أنــه هـو أضـلع        

  

  

فقد شبهها وهي يف هذه احلال بثالث تشبيهات؛ بإبـل انتهبـها            
األعداء ومجعوها يف موضع واحد وذلك لكون احلمار حييط بأتنـه حـال             

امليسر، واحلمار صـاحب    وبقداح  . الورود وال يدع واحدة منها تشذ عنه      
امليسر حيرك القداح كما حيرك أتنه، وباملربد يقلبه احلداد على جانيب اآللـة             

  .اليت يريد صقلها
 ــــــــــــــــــــــــ

أبو ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل، شاعر خمضرم فحل، أسلم فحسن إسالمه،   )١(
ليس له صحبة، مات مرجعه من غزو الروم، اشتهر مبرثيته هذه، عده ابن سالم          

: انظر طبقـات فحـول الـشعراء      . الثاين يف الطبقة الثالثة من شعراء اجلاهلية      
 واألبيـات يف    .٣/٤٥٧:  واإلصـابة  ؛٢/٦٥٣:  والشعر والشعراء  ؛١/١٢٣

:  اجلزع، نبـايع، ذي العرجـاء   .٤٢٤ – ٢٦/١٢٦/٤٢٣ – ٢٤املفضليات  
، )القداح(رقعة جتمع فيها قداح امليسر : ربابة. إبل جمموعة: مواضع، ب جممع

. يدفع وحيرك بعضها؛ ألنه يطاردهـا     : ويصدع: صاحب امليسر، يفيض  : يسر
سن الصقيل؛ ألنه يقلبهن مينة ويسرة ويـأتيهن ذات الـيمني وذات            م: مدرس

  . الشمال كاملسن واآللة من سيف أو خنجر
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١٠٧

ولعل مرد هذا الولوع بالتشبيه إحساسهم بأنه ركن مـن أركـان      
السبق والتفوق وآية من آيات املفاضلة بينـهم، كمـا ذكـر القاضـي              

فاضل بني الشعراء يف اجلودة واحلـسن       وكانت العرب إمنا ت    "-)١(اجلرجاين
بشرف املغىن وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فيه ملن وصف           

  .)٢("فأجاد وشبه فقارب
  

غلبة الصور التشبيهية احلسية على غريها من الصور املعنويـة فهـم             -٤
يقايسون احملسوسات على بعضها ومل أجد هلم تصويراً للمعنويـات          

منها حسياً شبه مبشبه    ) ٨( جاء املشبه يف     )٣(شبيهيةصورة ت ) ١١(إال  
به حسيب والصورتان األخريان املشبه فيها حمسوس شبه مبـشبه بـه      

وبذلك يتضح لنا تركيزهم على احملسوسات، ولعل حليام        . معنوي
يف البادية وطبيعة معيشتهم فيها الدور األكرب يف االعتمـاد علـى            

هم ال يغيب عـن مـرآهم،       احلس؛ ألن كل شيء حاضر أمام أعين      
 ــــــــــــــــــــــــ

القاضي اجلرجاين هو أبو احلسن علي بن عبد العزيز، ولد يف جرجـان سـنة     )١(
واله الصاحب بن عباد قضاء الري، له شعر  ونشأ ا، فقيه مفسر قاض      ه ٢٩٠

على ه ٣٦٦لوساطة بني املتنيب وخصومه، مات سنة   عذب مجيل أشتهر بكتابه ا    
   .٣/٢٢:  ويتيمية الدهر للثعاليب٤/١٥:  انظر يف ترمجته معجم األدباء.الراجح

  .٣٢: الوساطة  )٢(
 ،٧٩/٢٦/١٤٥، ٤٢/١٦/٨٧، ٣٥/١٥/٨٠ ،١/٦/٣٩: انظـــــــر )٣(

١١٨/٣٨٨ /،١٩/١٠/٥٨ ،٤١/٣٨/١٨٥ ،١٣٦ ،٥/٢٦ ،١٥/٢٨/١٥١. 
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١٠٨

الكون بسمائه وجنومها، والطبيعة وموجوداا واحليـاة اإلنـسانية         
 تظـل   -لكثرة تكرارها أمام أعينهم   -وأدواا، فكل شيء صورته     

عالقة بأذهام، يقيسون عليها نظائرها وما يشبهها ليقربوا املوصوف       
  .وحيسنوا الصورة

الـصور وعالقتـها    وهذا ما سنعرض له الحقاً عند احلديث عن         
 .باحلس يف املبحث الثاين

 :تداخل املصطلحات البالغية يف التشبيه -٥
نظر البالغيون إىل الصورة التـشبيهية نظـرة جزئيـة، فوضـعوا          
مصطلحام على هذا األساس اجلزئي مما كان سبباً يف التداخل وقد عانيت            

  .منه عند جدولة الصورة حسب هذه النظرة
امل وهو ما ذُكرت أداته وحذف منه وجه        فمثالً التشبيه املرسل    

الشبه يكون يف التشبيه التمثيلي مذكور األداة، حمذوف وجه الشبه، مثـل            
  :)١(قول املخبل السعدي يف وصف حمبوبته

  

  كعقيلــة الــدر استــضاء ــا
  أغلــى ــا مثنــاً وجــاء ــا
ــا   ــت وأخرجه ــه زي   بلبان

  

        عـرش عزيزهـا العجـم حمراب  
 ــهم ــه س ــام كأن ــخت العظ   ش
       من ذي غـوارب وسـطه اللخـم  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــ
: دقيقها، لبانه:  شخت العظام.١٥/٢١/١١٥ – ١٣فضليات األبيات يف امل  )١(

  .القرش العظيم: البحر، اللخم: صدره، ذي غوارب
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١٠٩

فالصورة من التشبيه املرسل امل بعيد وجه الشبه ومن التـشبيه           
التمثيلي أيضاً لكون وجه الشبه منتزعاً من عدة أمور، فهي تشبه اللؤلؤة يف             
لوا وصفائها ومالسبها وكرمها وغالء قيمتها وحـرص أهلـها عليهـا            

  .ومباهام ا
يه البليغ والتشبيه التمثيلي إذا حذفت أداته       ومثل هذا يقع بني التشب    

من مثل قول احلرث بن ظامل يف تسفيهه رأي قومه يف اتباعهم البعداء وترك              
  :)١(األقربني

  

  ســفهنا باتبــاع بــين بغــيض
ــروى  ــا ت ــارط مل ــفاهة ف   س

  

ــسابا    ــا انت ــربني بن ــرك األق   وت
ــسرابا  ــع ال ــاء واتب ــراق امل   ه

  

  

الشبه ومتثيلي النتـزاع وجـه      فهو تشبيه بليغ حلذف األداة ووجه       
الشبه من عدة أمور منها السفاهة واجلهل وعدم التوفيق يف اختـاذ الـرأي              
السديد، وعدم التفرقة بني القريب والبعيد والعدو والصديق واتباع مـا ال            

  .ينفع وترك ما ينفع
 ــــــــــــــــــــــــ

احلرث بن ظامل فاتك شجاع من أشراف بين مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان،   )١(
أفتك من احلرث   : "من أشهر سادام يضرب به املثل يف الفتك والوفاء ويقال         

ويدعي يف شعره أنه قرشي، وذلـك       ) ٣/١١٢ألمثال  انظر مجهرة ا  " (بن ظامل ا
 واحملرب ؛٤٦ والديباج أليب عبيدة ؛٢٨٧انظر االشتقاق . يف بيت له من القصيدة

:  فـارط .١١/٨٩/٣١٥ – ١٠:  األبيات يف املفـضليات    .١٩٢البن حبيب   
  .  أراق املاء: املتقدم املاشية إلصالح احلياض، هراق
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١١٠

ومع هذا حاولت أال أكرر األمثلة عند جدولتها وأن أقصر التشبيه           
هر يل انتزاع وجهه من عدة أمور، سواء أكان مرسـالً           التمثيلي على ما ظ   
  .جممالً أو بليغاً

كما أنين رجحت أن يكون التشبيه الرمزي هو أحد أنواع الصورة           
التشبيهية مع أن بعض الدارسني احملدثني يضعه يف الصورة الرمزية ويفصل           
بينه وبني الصورة التشبيهية، كل ذلك ملا رأيت من كونـه مبنيـاً علـى               

  .شبيهالت
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١١١

  
  القيمة الفنية للصورة التشبيهية

  

للصورة التشبيهية وظائف عدة منها توضيح املعىن بطريقة فنية تقوم          
على املقارنة بني املشبه واملشبه به، جندها يف املفضليات إما متممة للصورة            
الواقعية أو يف أثناء غرضها؛ تجلِّي غموضها وتزيد يف وضوحها، فتأبط شراً        

  :)١(لنا فراره من أعدائه بقولهصور 
  

ي إذا خلـة ضـنت بنائلـها       إن  
  جنوت منها جنـائي من جبيلة إذ     
  ليلة صاحوا وأغروا يب سراعهم    

  

  وأمسكت بضعيف الوصل أحـذاق      
  ألقيت ليلة خبت الـرهط أرواقـي      
  بالعيكتني لـدى معدي ابن بـراق     

  

  

 بتـصوير فبعد أن أخربنا بفراره أراد أن يزيد القضية وضوحاً فأمتها 
 ــــــــــــــــــــــــ

: صداقة وتقال للصديق، ضنت:  خلة.٨/١/٢٨ – ٣: األبيات يف املفضليات )١(
: جبيلة. متقطع: حبل ضعيف، أحذاق  : عطائها، ضعيف الوصل  : خبلت، نائلها 

انظر . بنو أمنار بن إراش بن عمرو بن الغوث، من قبائل اليمن، أبناء عم األزد             
: مجـع روق  : موضع، أرواقـي  :  خبت الرهط  .٣٨٧: مجهرة أنساب العرب  
أي : أطرافه وجسده، وألقاها عليهم   : سم نفسه، وقيل  اجل: مجاعة اجلسم، وقيل  

اشتد عدوه، وأرواق كل شيء مقدمه، فهو كناية عن         : غطاهم ا، وألقى رقه   
: متقدموهم، العيكتني : حثوا، سراعهم : استفراغه جهده ونفسه بالعدو، أغروا    

  .عمرو صديقه: موضع، ابن براق
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١١٢

  :)١()جبيلة(تشبيهي يبني لنا مقدار عدوه وسرعته يف الفرار والنجاة من عدوه
  

  كأمنا حثحثوا حـصاً قوادمـه      
  ال شيء أسرع مين ليس ذا عذر      

   زعـوا سـليب   حىت جنوت وملا ين  
  

  أو أم خشف بذي شـث وطبـاق         
  وذا جناح جبنـب الريـد خفـاق       
  بواله من قبـيص الـشد غيـداق       

  

  

هية؛ الصورتان األوليان التشبيه فيهما واضح      فهذه مخس صور تشبي   
حيث شـبه   ) املرسل امل (جلي جاء على إحدى طرق التشبيه املعروفة        

والظبية، وأما الصور الثالث األخرية؛ فالتشبيه يف الـصورتني   نفسه بالظليم 
النافية، فهي  " ال"فيهما مبعىن   " ليس"إذا اعتربنا أن    "ضمين  " األوليني منهما 

. أن أحدا يشبه جريه باحلصان أو النسر مث نفى هذه املشاة بليس           قد توهم   
فهو أسلوب خرب استثنائي ال صورة فيـه إال         " إال"مبعىن  " ليس"وإن عددنا   

إثبات سرعة جريه اليت ال يفوقه فيها أحد إال هذان؛ احلـصان؛ احلـصان              
  .والنسر

 ــــــــــــــــــــــــ
ظبية : ر ريش جناحه، أم خشفظليما قد تناث: حركوا، حصا قوادمه: حثحثوا  )١(

حصان له عذرة، وهي ما أقبل مـن        : نبتان، ذا عذر  : ذات ولد، شث وطباق   
طائر : الشمراخ األعلى من اجلبل، خفاق    : نسر، الريد : شعر الناصية، ذا جناح   

شديد ذاهب عقله، أو    : ما علي من العدة واللباس، واله     : يظرب جبناحيه سليب  
كـبري  : جري سريع، غيداق  :  قبيض ،) مفِعل فاعل مبعىن (جري مذهب للعقل    

 .واسع، من الغدق وهو املطر
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١١٣

والصورة اخلامسة تشبيه جتريدي حيث جرد من نفسه رجال آخر،          
  .أي أنه جنا جبري شديد يشبه جري من فقد عقله

  

ومن قبيل هذه الصور تشبيه الناقة باحلمار أو الثور الوحـشيني أو            
  .)١(بالظليم، وهي تشبيهات كثرية تتكرر يف عدد من قصائد املفضليات

  

ومن الصور التشبيهية اليت تأيت يف أثناء الوصف ارد التـشبيهات           
شعراء للناقة أو احلصان، فـإم يعـدون صـفاا    املتالحقة اليت يسوقها ال 

ويلحقون بتلك الصفات تشبيهات تزيد املعىن وضوحاً؛ ومن ذلك وصف          
  :)٢(متمم حلصانه

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١٨٣ – ٣٨/١٨١ ١٩ – ٦ ،٥١ – ٩/٩/٤٩ – ٥  )١. 
، )الصيد(القنص :  القنيص.٥٢ – ٢٥/٩/٥١ – ٢٠: األبيات يف املفضليات  )٢(

سـريع  : عظيمة مرتفعة جوانبه، مسح   : فرسي وحصاين، د مراكله   : صاحيب
: أباءة. طويل شعر الذيل والناصية   : منتفخ ضايف السبيب  غليظ  : العدو، جرشع 
أغرتـه،  : حديد ممتلئ جريـاً، أرسـلته     : تئق. يكف: يقدع. شجرة القصب 

أشـواط،  : متجاوز يقفز، أشراف  : يقذف بنفسه يف اجلري، طماح    : متقاذف
من يصيحون به عند الرهان، واملعـىن       : اجلوالب. إذا حض على العدو   : زعين

: جئته من هنا وها هنـا، أخـضع       : مكب، تضايفه : ، جانئ كأنه لفوم رئم  
لـنب  : ضريب الـشول  . ما يصلح به  : أصلحته، الدواء : داويته. متطامن الرقبة 
  .مغذّى يف البيوت: الغطاء، مريب: ما بقي منه ال يرد عليه، اجلل: اإلبل، سؤره
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١١٤
  

  ولقد غدوت على القنيص وصاحيب    
ـ     ايف السبي ض   اءةب كأن غـصن أب

  اذفتئـــق إذا أرســـلته متقـــ
ــوت اجل ــه ف ــاًوكأن ــب جانئ   وال

ــه  ــدواء وزدت ــل ال ــه ك   داويت
   الـشول إال سـؤره     ه ضـريب  فل

  

   ــع ــسح جرش ــه ِم ــد مراكل   
ــ ــضها إذا م ــان ينف ــدعري   ا يق

ــطمــ زعاح أشــراف إذا مــا ين  
ــضايفه كــالب أخــضع ــم ت   رئ
  بذال كما يعطي احلبيـب املوسـع      
ــع  ــب ال خيل ــو مري ــلّ فه   واجل

  

............  
مل يكتف الشاعر بوصف فرسه بعدة صفات بل أحلق ـا صـوراً       

ات يف نفوسنا؛ فبعد أن وصف عدوه إىل الـصيد          تشبيهية تعمق تلك الصف   
ذا احلصان القوي السريع وصف طول سبيبه فجاء بالصورة التـشبيهية            
لتوضح فائدة هذا الطول وهيئته مث وصف سرعته فشبهه يف حال الرهـان             

مث . بالظيب األخضع الذي أحاطت به الكالب فهو ال يثين من سرعته شيء           
اد بيان مقدارها فشبه عطاءه لـه بعطـاء         وصف إكرامه له وصنعته له فأر     

  . احلبيب الغين حلبيبه
ومن وظائف الصورة التشبيهية يف املفضليات التحسني أو التقبيح؛         

  :)١(فمن التحسني قول عبدة بن الطيب يف وصف خيله

 ــــــــــــــــــــــــ
ة، معلم: قصرية الشعر، مسومة  :  جرد .٥١/٢٦/١٤١:  والبيت يف املفضليات   )١(

     . مجع عرف وهو شعر العنق وهو شعر العنق: أعرافهن
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١١٥
  مثت قمنا إىل جرد مسومة       أعرافهن أليدينا مناديل

 طاملا دنست بوضـر     فلكم حسنت هذه الصور تلك األعراف اليت      
أي املناديل أشرف، فقال    : الطعام، فهذا اخلليفة األموي يقول يوما جللسائه      

مناديل الـيمن   : مناديل مصر كأا غرقئ بيض، وقال آخرون      : قائل منهم 
مناديل أخي بين سعد عبدة بن الطيب،       : كأا نور الربيع، فقال عبد امللك     

  .)١(وذكر الصورة اآلنفة يف البيت
  :)٢(ا صورة فرس احلارث بن حلزة أثناء مطاردته الظباءومثله

  

ــة ــها مبدامـ ــة قرعتـ   ومدامـ
ــأن آل ـ فكـ ــئ وكأنــ   هلـ

  

  وظباء حمنيـة ذعـرت بـسمحج        
ــ ــه بالعوس ــوذ محام   جصــقر يل

  

  

فلما أخرب عن قنصه بفرسه وصيده ظباء حمنيات األودية وذعره هلا           
 إال التشبيه،   أعجبته تلك الصورة واستحسنها فلم جيد ما حيسنها للمستمع        

فاإلخبار ال يكفي، فشبههن بالآللئ لبياضهن يف خضرة الوادي، مث بعد أن            
 ــــــــــــــــــــــــ

من ) ه٨٦ – ٢٦(عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي القرشي، أبو الوليد   )١(
أعاظم اخللفاء ودهام، نشأ يف املدينة واسع العلم متعبداً ناسكاً، وانتقلت إليه            

: العقد الفريد : نظر ا .ه٨٦ وتويف يف دمشق سنة      ،ه٦٥اخلالفة مبوت أبيه سنة     
   .٤/١٦٥:  األعالم؛١/١٦٤

شـربتها  : محر، قرعتـها :  مدامة.٥/٦٢/٢٥٦ – ٤: والبيتان يف املفضليات  )٢(
فرس طويلة  : فزعت، مسحج : منحىن الوادي، ذعرت  : واحدة بعد أخرى، حمنية   

  .على األرض
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١١٦

ذعرهن صرن كاحلمائم البيض يطاردهن صقر يفررن عنه ويلذن بـشجر           
  .العوسج

ومن التقبيح الصورة اليت رمسها عبدة بن الطيب للنمامني حني حذّر        
  :)١(أبناءه منهم

     حدجوا قنافذ بالنميمة متزعقوم إذا دمس الظالم عليهم    
ستر خوف الفضيحة   ت وال ءفشبه مسري النمامني بالنميمة مع االختفا     

ذه الدويبة الليلة اليت ال تسري إال يف الظالم مع سرعة يف مشيها خوفاً من               
  .أي طارئ وأكثر ما تسري بني األحجار واألشجار

شاعره حنوهم،  فقد رسم هلؤالء النمامني صورة قبيحة منفرة تظهر م        
فجعلهم دويبة صغرية حقرية موصوفة باجلنب واخلوف ولـذا أحاطهـا اهللا            
فوق إهاا بشوك تتقوقع داخله عند الطوارئ، وملزيد من التنفري جعل مـا             
يسعون به من النميمة كاألمحال اليت تثقل فيحدجون ا، فهو محل ثقيل مع     

عاناً يف وصفهم بالذلة    حقارم وصغرهم، مث وصفهم بالسرعة يف احلركة إم       
  .واخلشية من الناس

مـن  - يف وصف عميد القـوم       -أيضاً-ومثل هذه الصورة قوله     
  :)٢( وقد أجلمه الشاعر احلجة-أعدائه

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٨١ وتقدم ص ١٦/٢٧/١٤٧: املفضليات  )١(
مكان خـصومة  :  مقام خصم.٢٢/٢٨/١٤٨ – ٢٠: األبيات يف املفضليات  )٢(

أخطـأ احلجـة    : كناية عن االعتناء ذا املكـان، زلّ      : ومنافرة، قائم ظلفاته  
= 
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١١٧
  

ــائم ظلفاتــ  ــصم ق ــام خ   هومق
ــوم درأهــ  ــه أق ــدرم في   مأص

  فرجعتهم شـتى كـأن عميـدهم      
  

  عمــن زل طــار لــه ثنــاء أشــن  
  عض الثقاف وهـم ظمـاء جـوع    

  د ميـرث ودعتيـه مرضـع      يف امله 
  

  

فعميد القوم كبري يف أعني رجال قبيلته لكن بعد هـذه اخلـصومة            
والغلبة عليه فيها وإدحاض حجته شبهه الشاعر بالصيب املرضع الـذي ال            

جاء بصفته ليدل علـى     ) املشبه به (يعي شيئاً وبدال من اإلتيان باملوصوف       
  .ضعفه وحقارته

إجياز ملا توحي به من دالالت من       ويف الصورة التشبيهية اختصار و    
  :)١(مثل قول تأبط شراً يف وصف قمة اجلبل

  

  وقلّة كسنان الرمح بارزة       ضحيانة يف شهور الصيف حمراق
  

فهي قمة جبل عالية جدا مسنمة يعسر تسلقها جاء هذا التـشبيه            
  .موحيا ذه الصفات يف أوجز عبارة وأقرب صفة وأدلّ داللة

  =  ــــــــــــــــــــــــ
أعدل عوجهم، : أقوم درأهم. طار له حديث قبيح : وأدحض، طار له ثناء أشنع    

متفرقني لعظم الفـضيحة الـيت حلقتـهم،        : شىت. ما تقوم به الرماح   : الثقاف
: صيب يرضع كناية عن موصوف، ميرث ودعتيه      :  يف املهد  رئيسهم،: عميدهم

  . ميص اخلرز املعلّق عليه لصغره
  .١٦/١/٢٩املفضليات   )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ات الفنّية في المفضليةالصور
 

١١٨

 يف نقله الصورة اليت رمستها قبيلة       )١(ابر بن حنى التغليب   ومثله قول ج  
  :)٢(راء لقومه

  

  وقد زعمت راء أن رماحنا       رماح نصارى ال ختوض إىل الدم
  

فقبيلة راء زعمت قبل أن جترب بأس قبيلة تغلب وجندم وحرم           
ا وأبرقـوا   أا قبيلة ضعيفة غري جمربة للحروب مساملة، وإن خوفوا وأرعدو         

إال أم ال يفعلون ما يهددون به، فكانت الصورة التشبيهية مع وجازـا             
  .موحية بكل ذلك

  

 ــــــــــــــــــــــــ
جابر بن حىن التغليب شاعر جاهلي من أهل اليمن، طاف أحناء جنـد وباديـة     )١(

العراق، وكان صديقاً المرئ القيس، وكان معه ملا لبس احللة املسمومة الـيت             
 وشرح  ؛٨٤٢انظر مسط الآليل    . وخلط البكري فنسبه إىل طي    .  قيصر بعثها له 

  .٢/١٠٣ واألعالم ؛٤٢٢األنباري 
  .٢١١/ ٤٢/ ٢٢: املفضليات  )٢(
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١١٩
  

  الصورة االستعارية: ثانياً
  

أشبع البالغيون االستعارة دراسة وتفريعاً، وقـد ارتـضيت مـن           
 يف كتابه جواهر البالغة، فقـد عرفهـا         )١(تعريفام تعريف أمحد اهلامشي   

هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاة بني املعـىن     : ")٢(بقوله
  ."ة مانعة من إرادة املعىن األصلياملنقول عنه، واملعىن املستعمل منه، مع قرين

كل صورة بنيت على استعارة     : ويقصد مبصطلح الصورة االستعارية   
 وقد احتلت الصورة االستعارية من الـصور البيانيـة املرتبـة الثالثـة يف             

) ١٨٩(املفضليات بعد الصورة الكنائية والتشبيهية فقد بلغ عدد صـورها           
 منها يف املرتبة األوىل فعـدد       )٣(صورة، جاءت االستعارة األصلية التصرحيية    
 ــــــــــــــــــــــــ

أمحد اهلامشي هو ابن إبراهيم بن مصطفى عامل وأديب مصري، مـن تالميـذ     )١(
 عدة الشيخ حممد عبده، كان مديراً لثالث مدارس أهلية يف القاهرة، صنف كتباً

 األعالم  انظر. ه١٣٦٣منها جواهر األدب وميزان الذهب، تويف بالقاهرة عام         
 .١/٩٠: للزركلي

  .٢٠٣: جواهر البالغة  )٢(
االستعارة األصلية التصرحيية هي كل استعارة كان اللفظ املستعار فيها امسـاً    )٣(

ب ِكتـا {: جامداً غري مشتق لذات كالبدر إذا استعري للجميل كقوله تعـاىل   

 ]١مـن اآليـة   : براهيمإ[ }أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النورِ       
 .٣١٨ ،٣٠٩: انظر جواهر البالغة. اإلميان: الكفر، والنور: فالظلمات
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صـورة، مث   ) ٦٧( منـها    )١(صورة، يليها االستعارة املكنية   ) ٩٩(صورها  
ت على أمثلـة    ومل أعثر يف شعر املفضليا    . صورة) ٢٢ ()٢(االستعارة التبعية 
  .)٣(لالستعارة التمثيلية

 أو )٤(ويهمنا من هذه االستعارات ما كانت االستعارة فيه خاصـية         
 ــــــــــــــــــــــــ

االستعارة املكنية هي ما حذف فيها لفظ املشبه به استغناء ببعض لوازمه الـيت    )١(
  وامه يف وجه الشبه ا كماله أو ق
مـن  : اإلسـراء [ }واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمةِ     {: مثل قوله تعاىل  

 حيث شبه الذل بطائر واستعري لفظ املشبه وهو الطائر للمشبه به وهو             ]٢٤اآلية
. الذل مث حذف املشبه به وهو الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اجلنـاح  

 .٣١٥ ،٣٠٩: لبالغةانظر جواهر ا
هي كل استعارة جاء املشبه به فيها فعالً أو اسم فعل أو امساً : االستعارة التبعية  )٢(

  مشتقاً أو امساً مبهماً أو حرفاً 
انظر جواهر  . نامت مهومي عين، نطقت احلال بكذا، من بعثنا من مرقدنا         : حنو

 . ٣١٩ ،٣١٣ – ٣١٠: البالغة
ي تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاة مع ه: االستعارة التمثيلية  )٣(

من إرادة املعىن األصلي حبيث يكون كل من املشبه واملشبه به هيئة             قرينة مانعة 
 انظـر  ."الصيف ضيعت اللنب : "منتزعة من متعدد وهي كثرية يف األمثال مثل       

   .٣٣٣: جواهر البالغة
جلامع فيها غامضاً غريباً ال يدركه إال اخلاصية باعتبار اجلامع فهي اليت يكون ا  )٤(

  :أصحاب املدارك من اخلواص كقول طفيل
= 
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  .)١(عامية كثرية الصفات املرشحة
  

فمن االستعارات اخلاصية قول سلمة بن اخلرشب يف وصـف مـا        
  :)٢(أحدثته خيلهم يف عدوهم

  

  وحازرهرقن بساحوق جفاناً كثرية       وأدين أخرى من حقني 
  

فشبه رجال عدوه باجلفان وقسمها إىل ثالث جفان، جفان ا لنب           
أريقت، وجفان مليئة ذات لنب إما جديد مل ميخض زبده أو حامض قـد              
خمض واستخرج زبده كل ذلك على التشبيه هلم فالقتلى جفان أريقـت،            
واألسرى بني رجلني إما شريف كاللنب احلقـني أو رجـل دون كـاللنب     

صورة مجع فيها الشاعر بني ثالث صور استعارية ترجـع يف           فهي  . احلارز
  =  ــــــــــــــــــــــــ

  وجعلت كوري فوق ناجية       يقتات شحم سنامها الرحل
  

وموضع اللطف والغرابة يف أنه استعار االقتيات إلذهاب الرحل شحم الـسنام          
 .٣٢٩:  وجواهر البالغة؛٤٢٣: انظر اإليضاح. مع أن الشحم مما يقتات

 ؛٤٢٢: انظر اإليضاح. رأيت أسداً: العامية هي املبتذلة ظاهرة اجلامع كقولك  )١(
   .٣٢٧: وجواهر البالغة

واد علـى  "موضع : أرقن، ساحوق:  هرقن.١٦/٥/٣٨: البيت يف املفضليات  )٢(
مجع جفنة  : بني عرجا والنقرة جفانا   " طريق الذاهب إىل القصيم مما يلي املدينة      

احلـامض  : لنب مل ميحض بعد، احلارز  : جئن، حقني : نوهي قدور عظيمة، أدي   
  . من اللنب
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األصل إىل تشبيه الرجال باجلفان اململوءة وقد محلها ابن األنبـاري علـى             
، لكن يرد عليـه االسـتعارتان      )١(ااز باحلذف أي قتلت أصحاب اجلفان     

فإن تقدير احملذوف يتعذر؛ ألنه     ) أدين أخرى من حقني وحارز    (األخريان  
دين أصحاب جفان لبنها إما حقني أوحارز، بل يريد أدينه رجاالً           ال يريد أ  

  .)٢() فاللفظ على اللنب واملعىن على القوم(شرفاء وعامة 
  :)٣(ومنها قول سالمة بن جندل يف وصف رماح قومه

  

  زرقاً أسنتها محراً مثقفة       أطرافهن مقيل لليعاسيب
  

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩: املفضليات بشرحه  )١(
  . والقول له فكأنه يرد على نفسه٣٩: املفضليات بشرحه  )٢(
أي أحسن : شديدة الصفاء، مثقفة:  زرقا٢٧/٢٢/١٢٣ً: البيت يف املفضليات  )٣(

مـن القيلولـة،    : ح، مقيل الصناع تقوميها بالثقاف وهو حديدة تقوم ا الرما       
اللـسان  (مجع يعسوب وهو الرئيس، وأصله ذكر النحل ورئيـسه    : اليعاسيب
  ). عسب: مادة
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 حيث جعل رفع    )١(ففي هذا البيت استعارة تصرحيية عنادية كمية      
رؤوس الرؤساء على أطراف األسنة من باب التكرمي هلم وهو بضد ذلـك             
فهو كم وسخرية وتشهري م، مث جعله من باب املقيـل؛ ألن الرؤسـاء              
يعتىن م وتهيأ هلم األمكنة احلسنة يقيلون فيها وهو على الضد من ذلـك،   

خرية م وفخر   ففيه تعريض رؤوسهم حلرارة الشمس كل ذلك كم وس        
استعارة أخرى حيث شبه الرؤسـاء   " يعسوب"ويف كلمة   . وديد ألمثاهلم 

برؤساء النحل وهي كثرياً ما تقع على أطراف األسنة الرتفاعها وملا جتـده          
عليها من أثر الدم، فهو مكان ال يصله إال الرؤساء وال يقيل فيه إال هـم                

  . على سبيل التهكم
  : )٢( وصف النمامومنها قول عبدة بن الطيب يف
 ــــــــــــــــــــــــ

العنادية هي اليت ال ميكن اجتماع طرفيها يف شيء واحد لتنافيهما كاجتمـاع    )١(
النور والظالم، وتنقسم إىل قسمني متليحية وكمية مقصود منـها التـهكم            

يت أسداً تريد جباناً قاصداً التلميح والظرافـة أو التـهكم       رأ: واالستهزاء مثل 
مـن  : آل عمـران  [ }فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِلـيمٍ   {: ومثل قوله تعاىل  . والسخرية

 ٤١٨: انظر اإليـضاح .  حيث نزل البشارة لإلنذار على سبيل التهكم    ]٢١اآلية
 .٣٢٦ – ٣٢٥:  جواهر البالغة؛٤١٩ –

: يـسوق، متنـصحاً  :  يزجي.١٢/٢٧/١٤٦ – ١١: البيتان يف املفضليات  )٢(
منائمه علـى   : عقاربه. معتق خالص : مجع سم، منقع  : متشبه بالنصحاء، مسام  

  . عرق يف العنق: التشبيه، األخدع
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١٢٤
  واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم       متنصحاً ذاك السمـام املنقـع
  يزجـي عقاربـه ليبعث بينكـم       حرباً كما بعث العروق األخدع

فالبيان صورة رمسها الشاعر للنمام ومنائمه للتنفري من شنيع فعلـه           
عيتـه شـبهها بــ    ، ور"يزجي"فهو يشبهه بالراعي يسوق إبله أو غنمه     

لتقبيح صورا وبيان خطرها وجعلها كثرية تساق؛ لكون النمام       " العقارب"
كلما وجد فرصة بث منيمه، مث هو يسعى ا بني هؤالء وأولئك نع كثـرة       

وله استعارتان أخريـان ال تقـالن       . ما فيها من الكذب والدعاوى الباطلة     
ائه حمذراً بنيـه مـن      أعد مجاالً عن سابقتيهما ومها قوله يف وصف عداوة       

  :)١(شرهم
  

  داوة ينشـعـال تأمنوا قوماً يشب صبيهـم       بني القـوابل بالع
م على أحالمهم       وأبت ضباب صدورهم أن تنزعفضلت عداو  

  

فشبه العداوة ونشوء الصيب عليها يتلقاها بالتربية من ذويه بالوجور          
لرضاعة وتقـوى لثتـه     يستقبل به املولود حال والدته كي يتدرب على ا        

وكلما احتاج إليه أعطي له، فلما كرب كربت معه هذه العداوة وعظمـت             
حىت عسر استخراجها من قلبه فشبهها بالضب يأىب اخلروج مـن جحـره    

  . حني صيده
 ــــــــــــــــــــــــ

مجع قابلة وهي : يكرب، القوابل:  يشب.١٥/٢٧/١٤٧ – ١٤: يف املفضليات  )١(
أحقاد علـى   : ضباب. يوجر أي يدخل يف احللق    : اليت تستقبل املولود، ينشع   

  . التشبيه هلا بالضب لبشاعة منظرها وعسر خمرجه
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١٢٥

ومن االستعارات اليت ارتفع ا شعراؤها من االبتذال إىل أن صارت       
 التـدقيق والوصـف     خاصية وهي أصلها عامية بسبب ما أدخلوه فيها من        

البديع والصفات املرشحة قول سويد بن أيب كاهل يف وصف نفسه وحماولة            
  :)١(أعدائه إيذاءه وحتطيممه

  

ــرم ـــاة مل ت ــردى صف ــاً ي   مقعي
ــه  ــان ب ــن ك ــأمن م ــل ي   معق
ــدهم   ــن بع ــاداً وم ــت ع   غلب
  مال يراهــا النــاس إال فــوقه  

   ــع ــر املُطَّلَ ــيط وع   يف ذرى أع
ــه أن تقتلــ  ــن قبلَ ــت م   عغلب
ــض  ــست تت ــد فلي ــت بع   عفأب

       فهي تأيت كيـف شـاءت وتـدع  

 ــــــــــــــــــــــــ
سويد بن أيب كاهل وأبو كاهل اسم غطيف أو شبيب، شاعر من خمـضرمي    )١(

الـشعر  . اجلاهلية واإلسالم، عاش يف اجلاهلية دهراً، وعمر يف اإلسالم طويالً         
 األبيات  .٣/١٤٦ واألعالم   ؛٢/١١٨ واإلصابة   ؛١/٤٢١والشعراء البن قتيبة    

عدوه شـبهه بإقعـاء     :  مقيعاً .٢٠٠ – ٩١/٤٠/١٩٩ – ٨٣: يف املفضليات 
يرمي، :  يردي ،..).رب من أنضجت  (الكلب حال من اسم املوصول يف قوله        

: مل يصلها ومل يلمها أحد لعظمها وبعدها، ذرى: الصخرة امللساء، ترم: الصفاة
: طلع منه ويشرف، معقـل    املوضع الذي ي  : جبل طويل، املُطَّلَع  : أعايل، أغيظ 

شأن وهدي وعمل، : تذل ويرقى عليها أحد، رعة اجلاهل: جبل حصني، تنضع
: صخرة ملساء، تعـضب   : كف، خلقاء : يلوم، نزع : عميت، يلحى : كمهت

انقطـع  : احلجر الذي يرمى به، اجنزع    : أصاب ووقع، املردى  : تكسر، صاب 
  .  سوء الغذاء: اجلدع. وانكسر
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١٢٦
ــو يرميهــ  ــا وه ــن يبلغه   ا ول

ــضت  ــىت ابي ــاه ح ــت عين   اكمه
ــدهإذ رأى أن مل ــضرها جهـ    يـ

ــا   ــرن إذا ناطحه ــضب الق   تع
ــ ــه وإذا مـ ــا أعيابـ   ا رامهـ

  

  رعة اجلاهـل يرضـى مـا صـنع        
ــزعفهــو يلحــى نفــسه ملــ   ا ن

ــع ــا طم ــا فيه ــاء م   ورأى خلق
  وإذا صاب ـا املـردى اجنـزع       

ــ ــة الع ــدماً واجلــ قل   دعدة ق

  

 يشبه نفسه بالصخرة، وتشبيه النفس بالصخرة صورة متعارف         فهو
  . عليها

  :)١(ومنها قول األعشى
  كناطح صخرة يوماً ليوهنها       فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

  :)٢(وقول أيب ذؤيب
  حىت كأين للحوادث مروة       بصفا املُشرق كل يوم تقرع

  

وصف هذه الصخرة باملنعة والقـوة وسـاق        لكن سويداً بالغ يف     
تفصيالت جديدة أخرجت الصورة من العادية واالبتذال، فالصخرة صفاة         
يف قمة جبل عاٍل عسري املطلع، مل يستطع أحد قبله اقتالعها منذ القدم، ومل           
تتطامن ألحد فيتسلقها، فهي فوق الناس دوماً، وهو من جهلـه حيـاول             

وهو يظن أنه يف رميه هلا قد ظفـر منـها           رميها، ومل يستطع بلوغ ذلك،      
 ــــــــــــــــــــــــ

 وهو من ١/٤٠٥:  وانظر شرح التربيزي للمفضليات١١١: البيت يف ديوانه  )١(
  .أبيات املعلقة

  .١١/١٢٦/٤٢٢: البيت يف املفضليات  )٢(
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١٢٧

بشيء فعل اجلاهل الذي يرضى بعمله، ولو كان فاشالً، لقد عمي من طول     
نظره إليها؛ ولذلك ملا يئس الم نفسه على تضييعه جهده بال فائدة، فهـو              

  .رجل ضعيف اجلسم قليل العدة، وهي صخرة عاتية ليس فيها مطمع
: عاين جديـدة؛ أبرزهـا    وال شك أن هذه التفصيالت قد محلت م       

" رعة اجلاهل "كالكلب، ووصفه بأنه    " مقعياً"التهكم باخلصم، حيث جعله     
وقليل العدة، ومصاب باجلدع، وهذا كاه يوصـلنا إىل         " كمهت عيناه "و  

  .قناعة كبرية بضعفه وقلة حيلته
  :)١(ومثلها قوله يف قوة حجته

  

ــلت  ــد ناضـ ــدو جاهـ   هوعـ
ــ    ر نــــاقعفتـــساقينا مبــ
  دي شـــهدوارمتينـــا واألعـــا

ــ ــة بنبـ ــها مذروبـ   ال كلـ
ــةٍ   ــضة بين ــن بغ ــت ع   خرج

  يف تراخي الدهر عـنكم واجلمـع        
ــورع  ــه ال ــيس يثني ــام ل   يف مق
ــع   ــد نق ــم ق ــال ذات س   بنب
ــنع   ــنعتها إال ص ــق ص   مل يطل
  يف شباب الدهر والـدهر جـذع       

 ــــــــــــــــــــــــ
مبعىن جمهـد  :  جاهد.٢٠١ – ٩٨/٤٠/٢٠٠ – ٩٢: األبيات يف املفضليات  )١(

بعـده،  : راميته من املناضلة وهي الرمي، تراخي الـدهر       : كثري التعب، ناضلته  
.  ناضلته مع ما بيين وبينكم وبعد مجاعتكم معي لتنصريناجلماعات يريد: اجلمع

مـر  . أو مع شدة الدهر وقلة األعـوان   . أو ناضلته يف القدم ومع بعد األعوان      
: جذع. حادق رفيق : حمددة، صنع : مذروبة. اجلبان: سم معتق، الورع  : ناقع

  .الترف: اإلتراف. ضعيف: ضرع. حدث أول الدهر
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١٢٨
ــنا وقـــ  ــوحتارضـ   االوا إمنـ

ــته   ــى اس ــو ال حيم   مث وىل وه
  

  ينصر األقوام مـن كـان ضـرع       
  قـع طائر اإلتـراف عنـه قـد و       

  

  

فشبه احملاجة باملناضلة وهي الترامي بالنبال، وجعل املناضلة مساقاة؛         
ألنه جعل املرامات بسم معتق مث عاد إىل وصف نبال مرامام وأا نبـال              
سامة قد نقعت يف السم، وهي نبال حمددة ال يثقفها إال ماهر، رماها رجال          

  ظهـره ال حاقدون، وبعد أن كدنا لك بعضنا وىل وهـرب وأسـلم يل    
يستطيع محايته، قد ذهب عنه من الفزع ومما حلقة نعيمه، فهـذه ثـالث              

  .استعارات متعاقبة أحلق الشاعر فيها عدداً من الصفات املرشحة
االستعارة األوىل تشبيهه احملاجة باملناضلة، والثانية تشبيهه املناضـلة         

ترشيح لالستعارة باملساقاة بالسم الناقع، والثالثة تشبيهه احلجج بالنبال وهو         
  .األوىل

مث جاءت األبيات بعدها مرشحة هلا، فكان هذا الترشيح مما رفـع            
مرتلة االستعارة من العامية إىل اخلاصية حيث تكاد جتـزم بأـا مناضـلة          

  .حقيقية ال كالمية
  

  :)١(ومثلها قول معود احلكماء يف وصف نفسه وحمبوبته
 ــــــــــــــــــــــــ

وية بن مالك بن جعفر بن كالب العامري، شاعر من هو معا: معود احلكماء  )١(
  :أشراف العرب يف اجلاهلية، لقب مبعود احلكماء لقوله

  

  أعود مثلها احلكماء بعدي       إذا ما األمر يف احلدثان نابا
= 
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١٢٩

  =  ــــــــــــــــــــــــ
  

 ؛١٩٩:  واملؤتلف مع معجم الشعراء ص؛٣٩٠معجم الشعراء مع املؤتلف ص  
:  طاشـت  .٦/١٠٥/١٥٧ – ٣يات   واألبيات يف املفضل   .٧/٢٦٣واألعالم  

: املخبـأة . مبعىن مصيبة أي هام مـصيبة     : أزمنة، صيابا : عدلت ومالت، حقباً  
فعيل مبعىن مفعول مـا     : قنيصها. اليت قد د ثديها وكعب    : احملجوبة، الكعاب 

  .خسر: ساملاً، خابا: ميكن أن يصاد، سلما
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١٣٠
  

  فإن تـك نبلـها طاشـت ونبلـي        
ــال   ــصطاد الرج ــهمفت   إذا رمت

  فإن تـك ال تـصيد اليـوم شـيئاً         
ــات   ــازل خاوي ــا من ــإن هل   ف

  

  فقــد نرمــي ــا حقبــاً صــيابا  
  واصــطاد املخبــأة الكعابــا  

ــا  ــلماً وخاب ــصها س   وآب قني
  على منلـى وقفـت ـا الركابـا        

  

  

فقد شبه تأثريمها كل يف ضده؛ هو بالنساء وهي بالرجال جلماهلما           
مال للكرب والـشيب فـإن تأثريمهـا        بالنبال املصيبة، فلما انتفى عنهما اجل     

سينعدم ونباهلما لن تصيب، ولذلك اليوم انعدم صيدمها فرجع ما خيـشى            
  . منهما ساملاً اليوم-قدميا-عليه اخلطر 

  

  مالحظات ونتائج حول الصورة االستعارية يف املفضليات
  

  :أكثر الشعراء استخداماً للصور االستعارية ثالثة شعراء هم
  

  عدد صورها االستعارية  عدد أبياا   القصيدةرقم  اسم الشاعر
  سويد بن أيب كاهل

  )خمضرم(
  
٤٠  

  
١٠٨  

  
٢٢  

  مزود بن ضرار
  )خمضرم(

١٥  
١٧  

٤٣  
٧٤  

٨  
١٣  

  املرار بن منقذ
  )إسالمي(

١٩  ٩٥  ١٦  
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١٣١

ومبقارنة هذا اجلدول مبا مضى من دراسة الصورة التشبيهية جند أن           
رب يف الصور التشبيهية؛ فمـزرد  الشاعرين األخريين ممن كان هلم الباع األك  

يف املرتبة األوىل، واملرار يف املرتبة الثالثة، ومل أذكر سويداً معهم؛ ألنـين مل          
  :صورة تشبيهية وهلذا دالالت منها) ١٢(أر له من التشبيه إال 

أن الشاعر املبدع املصور يظل متفوقاً يف جمال التصوير فهـو أهـم              -١
  .عنصر فين

اء املخضرم منهم أو اإلسالمي قـد كثـرت         أن هؤالء الشعراء سو    -٢
صورهم لكون الصورة بشكليها التشبيهي أو االستعاري مما كثر يف          

 فظهـر   -صلّى اهللا عليه وسـلّم    -القرآن الكرمي ويف أسلوب النيب      
 .تأثرهم به جلياً

أن هذا النمو االستعاري يف صور املخضرمني يعـد بدايـة لنمـو             
 كادت تغلب على شـعر شـعراء        العريب، حىت  االستعارة يف الشعر  

العصر العباسي لوال ما جوت به من النقاد الذين ثاروا على أيب متام        
  .وإكثاره من االستعارات

أن االستعارات األصلية التصرحيية هي أكثر أنـواع االسـتعارات؛           -٣
وذلك لكون االستعارة التصرحيية أوضح االستعارات العتمادها على       

الستعارة املكنية لكون املـشبه بـه حمـذوفاً       األمساء اجلامدة، يليها ا   
مرموزاً إليه بشيء من لوازمه ففيها دقة أكثر، واملشبه به احملـذوف            

  .اسم جامد أيضاً
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١٣٢

وأقل االستعارات التبعية لكوا تتنازعها التصرحيية واملكنية حيـث         
تصرحيية تبعية، وتبعية مكنيـة، وإذا      : يوجد نوعان من االستعارات التبعية    

، وإجراؤها يف التصرحيية أو املكنية      )١(يف أحدمها مل جتر يف األخرى     أجريت  
  .أسهل فأكثرها حتمل عليهما

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٤ – ٣١٠: انظر جواهر البالغة  )١(
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  الصورة الكنائية: ثالثا

  

تعد الصورة الكنائية الطريق الثالث من طرق البيان البالغي عنـد           
العرب، وتكمن القيمة البالغية للكناية فيما حتويه من دالالت تنقل املستمع         

وهو ما أشـار إليـه   .. ىل معىن آخر؛ وهو ما عرف مبعىن املعىن       من معىن إ  
هي أن يريد املتكلم إثبـات  : "عبد القاهر اجلرجاين يف تعريفه للكناية بقوله  

معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جيـيء إىل              
، مثال ذلك   معىن هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ إليه، وجيعله دليالً عليه          

هو طويل النجاد، ويريدون طويل القامة، وكثري رماد القدر يعنون          : قوهلم
فقد أرادوا يف هذا كله كما ترى معىن مث مل يذكروه بلفظه          ... كثري القرى   

اخلاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معىن آخر من شـأنه أن يردفـه يف               
طلح بعد يف موضـع     ، وقد صرح ذا املص    )١("الوجود وأن يكون إذا كان    

، ومعىن املعـىن؛  )املعىن: (فها هنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول     : "آخر فقال 
يعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تـصل إليـه بغـري واسـطة،              

أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعـىن إىل            ) معىن املعىن (وبـ
  .)٢("معىن آخر

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢:  وقد أعاد اإلشارة إليه يف،٦٦: دالئل اإلعجاز  )١(
 .٢٦٣: نفسه  )٢(
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ت كثرياً يف طرائق تعبريهم، حـىت    وقد اعتمد عليها شعراء املفضليا    
إن نظرة إىل اإلحصائية اليت قمت حبصرها يف استعمال شعراء املفضليات هلا       
تدل على أا حتتل الطريق األول من طرق البيان عندهم فعدد صـورها يف        

  .صورة) ٦٨٥(املفضليات 
وعند مطالعتنا للصورة الكنائية يف املفضليات جندها إما صوراً دالة          

، أما النوع )٣١٦(، أو دالة على موصوف )٣٦٩(فة؛ وهي األكثر على ص
الثالث الذي أشار إليه البالغيون وهو ما كان كناية عن النسبة فـإنين مل              

  :)١(أجد له سوى شاهد واحد يف تائية الشنفرى وهو قوله
  

  حتــلّ مبنجــاة مــن اللّــوم بيتــها
  

ــت   ــة حلّ ــوت باملذم ــا بي   إذا م

  

  

  . النوع حتت ما كان كناية عن الصفةولعلّ ذلك لدخول هذا
  :صفات الكناية يف الْمفضليات

يغلب على الصور الكنائية البساطة يف التركيب؛ حيث إنّ تركيبها          
ال حيتاج جهداً ذهنياً من الشاعر، وربما تكون هذه البساطة هي الـسبب             

إن مل تكن يف    يف كون الكناية أكثر طرق البيان استخداماً يف الْمفضليات؛          
  .، بل يف طرائق التعبري حتى بني العوام)٢(األدب العريب كلّه

ونظرة إىل اجلدول التايل تبني لنا بعض النتائج من خـالل أكثـر            
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٢٠/١٠٩: املفضليات  )١(
  . حنواً من هذا١٥٢: فائز الداية يف مجاليات األسلوب/ أثبت د  )٢(
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  :القصائد صوراً كنائية
  

عدد   القصيدة  الكنايات
  األبيات

  املوضوع
  جمموعها  عن موصوف  عن صفة

  ٤٤  ١٠  ٣٤  فخر  ٧٤  ١٧
  ٣٢  ٥  ٢٧  فخر  ٩٥  ١٦
  ٣٠  ١١  ١٩  فخر  ٣١  ٨
  ٢٨  ١٨  ١٠  فخر ورثاء  ٦٠  ١٢٦
  ٢٥  ١٥  ١٠  فخر  ٨١  ٢٦
  ٢٥  ١٠  ١٥  فخر  ١٠٨  ٤٠
  ٢٢  ١٠  ١٢  فخر ورثاء نفس  ٤٥  ٩
  ٢١  ٥  ١٦  فخر وهجاء  ٤٢  ١٢
  ٢٠  ١٥  ٥  فخر  ٢٦  ٢٤
  ٢٠  ١٥  ٥  فخر  ٥٧  ١٢٠

  

  .أن غرض الفخر ألصق األغراض وأكثرها مالءمة لصور الكناية -١
وقيمتـها  ، لصفة أكثر من الكناية عن املوصـوف      أن الكناية عن ا    -٢

وأبلغها ما كثـرت    ، البيانية أظهر ملا فيها من الدالالت واللزومات      
وتعددت معانيها املترتبة على بعضها؛ ومن ذلك كنايات        ، دالاللتها

 مزرد بن ضرار الذيباين وهو أكثر شعراء املفضليات كناية جيمع بني          
 :)١(لمعىن ومن ذلك قولهالدالالت وتعدد الكنايات ل تعدد

 ــــــــــــــــــــــــ
  .أرمي ويريد احملاجة: أناضل. ٥٥/١٧/١٠٠: البيت يف املفضليات)  ١(
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  على حني أن جريت واشتد جانيب          وأنبح من رهبة من أناضل

  : ففي هذا البيت ثالث كنايات
  .كناية عن طول العمر) أن جريت( :األوىل

  .عن اكتمال القوى العقلية) اشتد حاجيت (:والثانية
  . كناية عن سداد احلجة) أنبح مين رهبة من أناضل( :الثالثة
ه الكثافة اازية حتت طياا دالالت عدة؛ فالكناية األوىل تدل          فهذ

، ممارس للحياة جمـرب لألوائهـا     ، على أن الشاعر صاحب مكانة وشرف     
ومـن مث   ، والثانية تدل على اكتساب احلنكة كثمرة لبلوغه درجة النضج        

والثالثة عن خوف أعدائه منه لـسداد حجتـه         ، يتعسر على أعدائه غلبته   
  . عن حقوقهوحسن دفاعه

  :)١(ومثله قوله يف وصف سيفه
  

  وأملس هندي مـىت يعـل حـده       
  إذا ما عدا العادي به حنـو قرنـه        
  ألست نقيا ما تليق بـك الـذرى       
  حسام خفي اجلرس عند اسـتالله     

  

  ذوي البيض مل تسلم عليه الكواهل       
  فـدتك املناصـل   :وقد سامه قوال  

  وال أنت إن طالت بك الكف نأِكلُ      
   الــصياقلصــفيحته ممــا تنقــي

  

  

فهذه األبيات األربعة وصف حلدة سيفه وطيب معدنه وفيها عدة          
عـن ) مل تسلم عليه الكواهـل    : (األوىل، كنايات حتت هذه الكناية العامة    

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٩/١٧/٩٩-٤٦: املفضليات)  ١(
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  . يتجاوز الرؤوس وبيضها إىل الكواهل وفقارها بتاراًكونه قاطعاً
 كناية عن إعجاب حامله به ملا رأى من جودته وإدالله           : والثانية

  .ه ملا شاهد من فعلهب
 عن جودة حديده املصنوع منه حيث ال يؤثر فيه طـول            :والثالثة
  .يقصر وإن طال محل الكف له وقطعها به فهو ال، القتال والضرب به
حيـث مت   ،  عن مالسته وحسن صنعه وجودة حديـده       :والرابعة

  .اختيار الصياقل له من بني أنواع احلديد وغريه
الالت وإن كانت مبتذلة لكثر اسـتعمال       ومن الكناية الغنية بالد   

  :)١( يف وصف رحمه-أيضا-الشعراء هلا قول املزرد
  

لدن الكعوب كأن ما        تغشاه منباع من الزيت سائلومطرد  
  أصم إذا ما هز مارت سراته       كما ما ثعبان الرمـال املوائل

  

، تـه ففي البيتني أربع كنايات تدور معانيها حول لني رحمـه وخف          
، مطرد أي مضطرب كناية عن خفتة وحسن عوده املصنوع منـه          : األوىل

 أشد الضطرابه وهو    وفيه إشارة إىل طوله ألن الرمح كلما كان طويال كان         
  .مما حيمد فيه

 ــــــــــــــــــــــــ
مـضطرب لـني، لـدن      : مطرد. ٥١/١٧/٩٩-٥٠: ملفضلياتالبيتان يف ا  )  ١(

. منبعث، وسائل متتباع السيالن: لينها، والكعوب عقد الرمح، مبتاع: الكعوب
احملاذر الـذي   : أعاله، املوائل : اضطربت، سراته : ليس بأجوف، مارت  : أصم

  .يلتمس امللجأ ويطلب النجاة
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 لدن الكعوب أي لينها كناية عن استواء كعوبه وحـسن           :الثانية
  .عوده

  .  أصم ليس بأجوف داللة على صالبته وقوته:والثالثة
 مارت سراته مال واضطرب وال يكون  ذلك إال إذا كان            :رابعةال

  .من أصلب الشجر وأجوده
  :)١(ومن أمثلة هذه الكنايات قول الشنفري

  ما أمسى آب قرة عينه         مآب السعيد مل يسل أين ظلتهو إذا 
ففي البيت ثالث كنايات كلها تدور حول حسن تبعل هذه املرأة           

  وخفرها وأدا؛
كناية عن سروره ا وحمبته هلا وسـعادته        " آب قرة عينه   ":األوىل

  .ا فهي سرور نفسه
  .لعظم حظه يف كوا زرجه" مآب السعيد ":الثانية
 كناية عن حفظها لزوجها وعدم جماوزا بيته فهو يعلـم           :الثالثة

 منها ذلك فال يسأل أين ذهبت وأين خرجت للزومها بيتها ولثقته التامـة            
  . رعايتها لزوجها وحسن تبعلها له غاية يفا؛ فهي امرأة

  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١١/٢٠/١٠٢: البيت يف املفضليات)  ١(

مرجع ذي السعادة واحلظّ،    : سرور نفسه، مآب السعيد   :  قرة عينه  رجع،: آب
  .قظت وقتها؛ ألنها ال تربح بيتها: أي: ظلت
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١٣٩

إن الكناية عن الصفة ذات صلة باحلياة االجتماعية الـيت يعيـشها             -٣
وهو أيضا من أسباب عدم فهم      ، العريب ولعل هذا من أسباب كثرا     

مراميها لغري العارف بأحوال العرب وعادام؛ ومن ذلك قـول ذي         
 :)١(األصبع العدواين خماطبا ابن عمه

  

   إليك فما أمي براعية     ترعى املخاض وما رأيي مبغبونعين
  

أي ،  عن اخلدم والعبيد-عند العرب–كناية " ما أمي براعية  :"فقوله
وفيه داللة أخرى هي الفخـر بنفـسه   ، فهم حيتقرون الرعاة  ، ليس ابن أمة  

  .وشرف أصله وكناية أخرى عن غناها وكوا خمدومة
  :)٢(ومنه قول عوف بن األحوص
 ــــــــــــــــــــــــ

حرثان بن احلارث بن حمرث العدواين، شاعر فارسي مـن          : ذو اإلصبع، هو  )  ١(
قدماء الشعراء يف اجلاهلية، وله غارات كثرية يف العرب ووقائع مشهورة، عمر            

. ، أحد احلكماء ذا اإلبع؛ ألنه قطع إام رجله حني لدغته حية فيه            عمراً طويالً 
: ، املخـاض ١٠٩، ٣/٨٩، واألغـاين  ١١٨املؤلِّف مع معجم الشعراء   : انظر

  .٩/٣١/١٦٠: والبيت يف املفضليات. ضعيف: اإلبل احلوامل، مغبون
)٢  (             ى عوف بن األحوص بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، يكن

مـع  :  معجم الـشعراء ))حرب الفجار((أبا زيٍد، شاعر جاهلي، وكان يف أيام        
ما يبقونه فيها عند استعارا، وكـان       : ، عايف القدر  ٢٧٦،  ٢٧٥املؤتلف ص   

-٤٦٣: والبيتان يف املفـضليات   . يوقدها: هذا من عادم عند اجلدب ينريها     
١٧٧-٤/٣٦/١٧٦.  
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   تسأليين واسأيل عن خليقيت       إذا رد عايف القدر من يستعريهافال
  ن ينريهامحي ِموكانت فتـاة الْوهلا يرقبوا       وكانوا قعـودا حأ

  

فمن مل يكن عارف بأحوال العرب االجتماعية ال يعلم مىت وكيف           
تكون هذه العادة؛ فهي كناية اجلدب واجلوع وما يكون فيهما من ضـنك     

، ة فالقدر تستعار واملستعري يعيدها وفيها شيء من الطعـام ألهلـها           وحاج
والناس جتتمع عند كل نار توقد وكل قدر يطبخ ا وعيوم تراقب وهج             

  .وكل يشتغل يف خدمتها حىت العذارى يسامهن يف إيقاد النار حتتها، نارها
  :)١(ومثلها قول عمرو بن األهتم

  مسى وراء البيت كوروجاري ال يننه  وضيفي      إذا أ
عنـدما  ، فالبيت حتذير من صورة تتكرر عند اشتداد الزمان وكلبه       

يعم القحط ويتفشى اجلدب وتثقل مؤونة اجلار والضيف فريمي بـأدوات           
تترك هـي وأصـحاا دون إطعـام        ، رحاهلم خلف البيوت وال يعتين ا     

 ــــــــــــــــــــــــ
ن سنان بن مسي التميمي أحد السادات الشعراء        عمر ب : عمرو بن األهتم، هو   )  ١(

 يف شـبابه،  ))املكحل((اخلطباء يف اجلاهلية واإلسالم، من أهل جند، كان يدعى      
    ِبيصلّى اهللا عليه وسلّم   –وفد على الن-         ِبـيفأسلم، وملا تكلّم بني يدي الن –

، وقلب أبوه  ))حراًإنّ من البيان لس   ((:  أعجبه كالمه فقال   -صلّى اهللا عليه وسلّم   
معجم الشعراء مع املؤتلـف ص  : انظر. باألهتم؛ ألنّ ثنيته هتمت يوم الكالب     

والبيـت يف  . كور خشيته وأداتـه   : الكور. ٢/٦٣٢، والشعر والشعراء    ٢١٢
  .١٠/١٢٣/٤١٠: املفضليات
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١٤١

حىت يهيأ مل   فقد كان الضيوف إذا نزلوا بقوم نزلوا بأدبار البيوت          ، وحفاوة
  .ففي اجلدب ترمي أمتعتهم وال يعتين م، مكان

  :)١(ومنه قول خراشة بن عمرو العبسي
  

  فال قول إال حنن خري سياسة         وخـري بقيـات بقـني وأوال
  وأطول يف دار احلفاظ إقامة          وأربط أحالما إذا البقل أجهال

  

فهي ) إذا البقل أجهال  (ةفكل شطر كناية وإمنا يهمنا الكناية الرابع      
كناية ال تعرف دالاللتها إال مبعرفة أحوال العرب فإم إذا كـان الربيـع              
وكثرت املياه واملراعي تفرغوا للغزو واحلروب وطلب الثأر وجتاوز ذلـك           

وهذ هو اجلهل الذي يكـون مـن        ، ببعضهم إىل البطش والظلم والطغيان    
 قومه باحللم وعـدم الطـيش       توفر النعم عليهم وسهولة املعيشة فهو ميدح      

  .وقت الربيع
أن الكناية عن املوصوف تكثر يف وصف عدد احلروب مـن إبـل              -٤

، وخيل وسالح فقلما يذكرون الشيء بامسه بل يـذكرون صـفته          
وأكثر كنايات هذا النوع بسيطة متداولة ومن أمثلة هذه الكنايـات          

 ــــــــــــــــــــــــ
شعب ((هو خراشة بن عمرو العبسي، شاعر جاهلي، من الفرسان حضر يوم            )  ١(

 قتل فيه لقيط بن زرارة، وقال يف ذلك اليوم القـصيدة الـيت يف                الذي ))جبلة
خري . ٦/١٢١/٤٠٥-٥: والبيتان يف املفضليات  . ٢/٣٠٣األعالم  . املفضليات

الدار املخوفة الـيت يقيمـون فيهـا لعـزهم     : خري باقني، دار احلفاظ : بقيات
  .الربيع: أثبت، البقل: وشجاعتهم، أربط
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١٤٢

 :)١(قول سلمة بن اخلرشب
  

    جبزع البتيل بني باد وحاضرم       ي ذيبان حيث عهدتفإن بِن
  يسدون أبواب القباب بضمر        إىل عنن مستوثقات األواصر

  

فهو يكين بالضمر عن اخليل لضمور بطنها لكثرة ما يفعلون ـا            
  .ذلك استعدادا للغارات

وجند هذا النوع من الكنايات كثريا فهم يكنون عن كـثري مـن             
، أو القـارح  ، )٣(بالنهد: واحلصان، )٢(بالسبوح: ساألشياء بصفاا كالفر  

: -نفسها-واخلمر، )٥(عباألدكن املتر : ووعاء اخلمر ، )٤(باحلريصة:والسحابة
  .وما شاكل ذلك، )٦(بدم الغزال

  

فيها عمق لكون مأخـذ     ، وهنالك نوع من الكناية عن املوصوف     
؛ أو ارتبط حبادثة أو حالة اجتماعيـة أو تارخييـة  صفتها اليت كىن ا دقيقاً    

 ــــــــــــــــــــــــ
)١  (  م، وهي قباب مـن     : أبواب القباب . ٣/٥/٣٧-٢ليات  البيتان يف املفضبيو

مجع عنه، وهي حظائر من شجر جتعل فيهـا         : خيل ضوامر، عنن  : أدم، ضمر 
  .مجع آصرة، وهي حبل صغري تشد به الدابة: اخليل لتقيها من الربد، األواصر

  .٥/٧/٤٢، ٤/٦/٣٩: املفضليات: انظر)  ٢(
  .٢٠/٩/٥١: انظر)  ٣(
  .٨/٧/٤٢: انظر)  ٤(
  .١٦/٨/٤٦: انظر)  ٥(
  .٢١/٨/٤٦: انظر)  ٦(
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١٤٣

  :)١(ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن األهتم يف وصفه إكرام ضيفه
  

  وبات له دون الصبا وهي قرة        حلاف ومصقول الكساء رقيق
  

على التشبيه له باللحاف ملا يقوم به من دفع أمل          ، الطعام: فاللحاف
أو لكون من شبع فقـد دفـئ فهـو       ، اجلوع كما يدفع اللحاف أمل الربد     

فمصقول الكـساء   ، )٢( عملية التدفئة وبه فسر ابن قتيبة      يشارك اللحاف يف  
، فهو كناية عنها  ، تشبيه للجلدة الرقيقة اليت تعلو احلليب إذا برد بعد الغلي         

  .ودقة الكناية جاءت من دقة التشبيه
  :)٣(ومما ارتبط حبادثة قول متمم بن نويرة

  فعددت آبائي إىل عرق الثرى       فدعوم فعلمت أن مل يسمعوا
، فعرق الثرى كناية عن آدم عليه السالم فهو خملوق من التـراب           

  .فهي كناية ارتبطت حبادثة خلق آدم وما لدينا من معلومات عنها
 ــــــــــــــــــــــــ

غطاء إذا محل على احلقيقة، وحيمل على ااز بأنه الطّعام،     : باردة، حلاف : قرة)  ١(
رقيقه وناعمه، وأراد به احلليب أطلق عليه جزءه ما يكـون           : مصقول الكساء 

  .١٩/٢٣/١٢٧: والبيتان يف املفضليات. عليه من الغشاوة بعد غلبة
عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، أبو حممد الدينوري النحوي اللّغوي           : ابن قتيبة؛ هو  )  ٢(

الكاتب، نزيل بغداد، وِلي قضاء الدينور، كا رأساً يف العربية واألخبار وأيـام             
. ٦٤،  ٢/٦٣بغية الوعاة   . هـ٢٦٧: هـ، وتويف سنة  ٢١٣: الناس، ولد سنة  

  .١/٣٩٨: املعاين الكبري: انظر
  .٤٢/٩/٤٥: والبيت يف املفضليات. عرق الثّري كناية عن آدم ألصل خلقته)  ٣(
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١٤٤

  :)١(ومثله قول ذي األصبع العدواين
  إما ترى شكيت رميح أيب         سعد فقد أمحل السالح معاً

قمـان  وأبو سعد هو لقيم بن ل     ، فرميح أيب سعد كناية عن العصا     
ضعف ملا كرب حىت استعاض  بالعـصاء عـن          ،  قوياً احلكيم وكان شجاعاً  

فهذه كناية مرتبطة ذه احلكاية     ، رماحه وسالحه فسميت رميح أيب سعد     
  :)٣(ومن ذلك قول راشد بن شهاب اليشكري، )٢(الشعبية

أقيس بن مسعود قيس بن خالد     أمـوف بأدراع ابن طيبـة أم تذم  
   ورهـطه     لدى السرحة العشاء يف ظلها األدمزياًبذم يغشى املرء خ

 فالسرحة العشاء شجرة عظيمة كانت بسوق عكاظ جيتمع الناس         
  .حتتها فهو يكىن ا عن سوق عكاظ واجتماع الناس فيه

 ــــــــــــــــــــــــ
  .سالحي: شكِتي. ٧/٢٩/١٥٤: البيت يف املفضليات)  ١(
، ومها جيعالنه لقمان ال لقيم، ويف مجهرة        )رمح(القاموس واللّسان مادة    : انظر)  ٢(

-١١: توالبيتـان يف املفـضليا    . ٤١/١األمثال للعسكري رميح بن زيـد       
١٢/٨٦/٣٠.  

راشد بن شهاب، وجده األعلى يشكر بن بكر بن وائل، شاعر جاهلي وفارس )  ٣(
ومنا الـذي فـك   ((: جواد مدحه نصر بن عاصم اليشكري بقوله يف احلماسة    

، وغلط فيه الزركلـي     ٢/١٠٨احلماسة بشرح التربيزي    : انظر. ))العناة بقوله 
، وفيها نسب  ١٠٧٩فضليات للتربيزي   فنسبه إىل شيبان؛ ألنه نقله عن شرح امل       

، ٨٢٩مسـط لـآليل   : انظـر . مهجوه قيس بن مسعود الشيباِني فالتبس عليه    
  .٣/١٢األعالم 
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١٤٥

ومن الكنايات اليت ترتبط باحلياة االجتماعية للعرب قول اجلمـيح          
  :)١(األسدي يف امرأته

  

  علق      تظل تزبره من خشية الذيبوإن يكن حادث خيشى فذو 
  

والِعلَق زي خاص بأطفال تلك     ، فذو علق كناية عن طفل ضعيف     
  .البيئة

  :وهناك نوع آخر من الكنايات تنسب إىل أشياء بعينها إما عامة
يريدون الضفادع كما  يف قول حاجب بـن         " بنات املاء :"كقوهلم
  :)٢(حبيب األسدي

  

      كأن أعينها أشباه خيالنتظل فيه بنات املاء أجنية      
  

فنسب الضفادع إىل املاء لكوا تقضي أكثر وقتها إن مل يكن كله            
ــا   ــة أول خلقه ــه خاص ــها، في ــدهر (( :ومثل ــات ال ،)٣())بن

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٦/٤/٣٥: البيت من املفضليات)  ١(
حاجب بن حبيب بن خالد بن قـيس   . ٨/١١١/٣٧١: والبيت يف املفضليات  )  ٢(

شرح ابن األنبـاري    : انظر. ليابن املضلل، من بِني ثعلبة األسدي شاعر جاه       
مجع جني وهو ما تناجيه، والـضفادع يف  : أجنية. ٢/١٥٢األعالم  :، انظر ٧٢١

مجع : املاء كذلك كلّ اثنني أو ثالث تظلّ جمتمعة وحتدث هذا الصوت، خيالن          
  .خال، وهي الشامة السوداء يف البدن

: املفـضليات ( لذويه   النخل من قول املرار بن منقذ يصف خنالً       : بنات الدهر )  ٣(
٨/١٤/٧٣:(  

= 
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١٤٦

 ومثلها الكنايات اليت ترتبط مبدلوالت      ،)٢())بنات نعش (( و ،)١())بنات خمر ((و
  .معنوية

 الـدروع إىل  وإما خاصة  وهي كنسبة السيوف أو الرمـاح أو           
صانعها أو نسبة اخليول إىل ما تناسلت منه من الفحول املشهورة باألصالة            

ح خطي أو رمـح رديـين أو        أو رم ، سيف مهند ، سيف سرجيي : هلمكقو
  .أو بنات املنكدر، خيول أعوجية

وهذا النوع من الكنايات أضحى متداوال بكثرة الشتهاره وكثـرة    
  .)٣(ضليات من هذا الكثرياستخدام الشعراء له وشيوعه ويف املف

  =  ــــــــــــــــــــــــ
  بنات الدهر ال حيفلن حمال    إذا مل تبق سائمة بقينا

: املفـضليات (السحب من قول عبد اهللا بـن سـلمة الغامـدي          : بنات خمر )  ١(
١٢/٨/١٠٤:(  

  كأنّ بنات خمر رائحاٍت    جنوب وغصنها الغض الرطيب
وم ما يعرف بالـدب األكـرب أو        بنات نعش ثالث جنوم تشكل مع أربعة جن       )  ٢(

بنات نعش الصغرى؛ وهي جمموعة الدب األصـغر        : احملراث أو ارفة، ومثلها   
تقع يف الكرة األرضية يهتدى ا، مدارها قصري جداً؛ ألنها قريبة من القطب؛             

، وكتاب النجوم يف    )نعش: (اللّسان مادة : انظر. ولذا تكون فترة غيوا قصرية    
: حيىي عبد األمـري شـامي     / عريب القدمي حتى أواخر العصر األموي د      الشعر ال 
  ):١٥/٩٨/٣٤٠: املفضليات(، ومن ذلك قول بشر ٢٢٢/٢٢٥

  أراقب يف السماء بنات نعش    وقد دارت كما عطف الصوار
، ١٣/١٢٢/٤٠٦، ١٠/١١٣/٣٧٦، ٨/١٦/٨٣: املفـــضليات: انظـــر)  ٣(

٦٢/١٢٦/٤٢٨.  
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١٤٧

  
  ااز واملرسل العقلي: رابعا

  
  :)٢( إىل نوعني)١(قسم العلماء ااز

الكلمة املستعملة يف غري ماهي موضوعة له بالتحقيق        ((وهو  : لغوي
  .))على الوضع املصطلح عليه مع قرينة مانعة من أرادة معناها فيه

 عنـد املـتكلم إىل   وهو الكالم املزال إسناده عما هو له  ((: وعقلي
  . كقوهلم بىن األمري دارا؛)٣())غريه بضرب من التأويل

 ــــــــــــــــــــــــ
الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت      : هو((غيني ضد احلقيقة، و   ااز عند البال  )  ١(

خاطب على وجٍه يصح٣٩٤: اإليضاح. ))له يف اصطالح الت.  
جتوزاً؛ ألنِني أريد ما يهتم به البالغيون، وإالّ فبعضهم يقسمه          ) نوعني: (قلت)  ٢(

  .٣٩٥: اإليضاح: انظر. لغوي، وشرعي، وعريف: إىل ثالثة أقسام
، ودالئل ٣٨٥: ، وأسرار البالغة٩٨: اإليضاح: ، وانظر١٤٤: ملصدر السابقا)  ٣(

، وكان عبد القاهر قد أطلق عليه اسم ااز احلكمـي، وقـد      ٢٩٣: اإلعجاز
: أعلى اإلمام عبد القاهر من شأنه وقدمه على غريه من فنون البالغة حني قال             

غة، ومادة الـشاعر    وهذا الضرب من ااز على حدته كنز من كنوز البال         ((
املفلق، والكاتب البليغ يف اإلبداع واإلحسان، واالتساع يف طرق البيـان،           
. ))وأن جييء بالكالم مطبوعاً مصنوعاً، وأن يضعه بعيد املرام قريباً من األفهام

  .٣٩٥: الدالئل
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١٤٨

  
  :)١(واللغوي ينقسم إىل قسمني

  

  .)٢(وقد عرضنا هلا فيما سبق: استعارة
  

وهو الكلمة املستعلمة يف غري ما وضـعت لـه يف           : وجماز مرسل 
اصطالح التخاطب على وجه يصح مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي            

  .)٣(القة غري املشاة كاليد للنعمةلع
  

وقد قمت بإحصاء لصور ااز املرسل والقعلـي يف املفـضليات           
صـورة  ) ١٥(صورة؛ منها ) ٢٦(فظهر يل قلتها حيث بلغ جمموع صورمها      

للمجاز العقلي؛ ولعل مرد ذلك إىل اعتماد الشعراء على أنـواع البيـان             
  .ا الفنيالتشبيه واالستعارة والكناية لثرائه: األخرى

 ــــــــــــــــــــــــ
: نظرا.  أخذاً برأي القزويِني؛ وألنهما املرادان يف علم البالغة        ))قسمني((: قلت)  ١(

  .٣٩٦: اإليضاح
  ؟؟؟: تقدم ص)  ٢(
، وإن كان عبـد     ٤٠٨: أسرار البالغة : ، وانظر ٣٩٧،  ٣٩٤: اإليضاح: انظر)  ٣(

القاهر مل يطلق على ما كانت عالقته غري املشاة هذا املصطلح وإنما أطلقه من   
  .٣٩٦: اإليضاح: انظر. جاء بعده

 الكلمة، ال إىل التركيب؛ كاالستعارة      ااز املفرد العائد إىل   : واملراد بااز هنا  
  .التمثيلية، وال إىل اإلسناد؛ كااز العقلي
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١٤٩

ومن أمثلة اار املرسل قول سلمة بن اخلرشب يصف فرار عـامر          
  :)١(بن الطفيل حني هربه من أمامهما

  

  جنوت بنصل السيف ال غمد فوقه        وسرج على ظهر الرحالة قاتر
  

" السرج"كما أطلق ، وأراد السيف كله  " نصل السيف "فأطلق اجلزء 
والختيار هذه الـصورة    ،  ااورة لعالقة، وأراد الفرس وما عليها من عدة     

حيث هرب بكامـل    ،اازية دالالت تلفت أنظارنا إىل شناعة هرب عامر       
وسـرجها  ،وفرسه مـسرجة  ، وكان ميلك فرصة القتال فسيفه بيده     ، عدته

واليت " قاتر"يدلنا على ذل قوله   ، حسن التثبيت على ظهرها مل تنحل حبائله      
 لكـون   -أيضا- ظهرها على الذم   وقد حيمل ثبات السراج على    . تعين ثباته 

لكـنين أرى أن املعـىن      ، عامر مل يصل على فرسه يف ميدان املعركة كثريا        
األول أقوى داللة ملا فيه من مدح لعامر واستعداده وشـجاعته وأصـالة             

  :ولكونه يهيئ للمعىن التايل يف الذي يليه وهو قوله، فرسه
 ــــــــــــــــــــــــ

عامر بن الطّفيل بن مالك بن جعفر بن كالب فارس من بِنـي عـامر بـن                 )  ١(
صعصعة، ومن أشهر فرسان العرب، أدرك اإلسالم ومل يسلم نافره علقمة بن            

 -صلّى اهللا عليـه وسـلّم  – عالقة ابن عمه، مات عند منصرفه من رسول اهللا     
املؤتلف مع  : انظر. بدعوة منه عليه عندما خشي منه الغدر، وكان أعور عقيماً         

  .٧٠٤: ،واألنباري٣/١٢٥،واإلصابة١/٣٣٤،والشعروالشعراء١٥٤: املعجم
ثابت ممسك بشدة، : فرس عامر، قاتر: الرحالة. ٦/٥/٣٧: البيت يف املفضليات

  .جاحد: جتحدن فضلها، كافر: تكفرا. جيد الوقوع على ظهرها
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١٥٠
ا ال فالح لكافرفأثن عليها بالذي هي أهله           وال تكفر  

وهذا جار على عـادة العـرب يف مـدحهم          ، ففيه مدح لفرسه  
  .ملا يف انتصارهم على الشجعان من داللة عظمى على شجاعتهم، أعدائهم

وقد أفاد ذكر هاتني الـصورتني اـازتني مـع االختـصارهذه      
  .الدالالت املعنوية مما يعمق املعىن

  :)١(ومنه قول بشامة بن الغدير خماطبا قومه
  

   مجياليكن غري إحدامها         فسريوا إىل املوت سرياًمل فإن 
  

إمنـا  ،   واملوت ال يسار إليـه     ))سريوا إىل املوت  ((  الصورة اازية 
فسمى احلـرب   ) حرب الصديق (يسار إىل احلرب وقد أشار إليها من قبل       

،  من قبل ااز املرسل ألن املوت إحدى عواقـب احلـرب الكـثرية            موتاً
، بب فائدة معنوية ذات قيمة يف غرض البيـت        سمكان ال عه املسبب   وبوض

، حرب مريرة عواقبـها املـوت   وهي أن جيعلهم يوطنون النفوس بدًء على    
وال يكون السري ، جعل السري إليها سرياً مجيال ، وليخفف من شناعة الصورة   

فلعـل  ، شجعان بذلوا طاقتهم يف جمالدة األعـداء   سري  كذلك إال إذا كان     
 ــــــــــــــــــــــــ

غري اخلصلتني اللّتني خيـر     : غري إحدامها . ٣٢/١٠/٥٩: البيت يف املفضليات  )  ١(
  :قومه، وقد أشار إليهما قبل هذا البيت بقوله

ـ         بأنّ قـومكم خـريوا خـصلتي
  خزي احليـاة وحـرب الـصديق      

  

ــدوال   ــا ع   ـــن كلتامهــا جعلوه
ــيال  ــاً وبـ ــلّ أراه طعامـ   وكـ
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١٥١

قبة هذا السري تكون محيدة عليهم حيث ينتصرون على أعدائهم فينـدفع     عا
ولوعن بعضهم فهو خري من مـوم       ، خزي احلياة واملوت  : عنهم الشران 

  .مجيعا أو من جترعهم غصص الذل وموم وان
  

  :)١( بنفسهومنه قوله زبان بن سيار مفتخراً
  

  ل دؤولفإذا فزعت عدت ببزي دة        جرداء مشرفة القذا
  

لكنه ذكر أا تعدو ببـزه أي       ، ففرسه تعدو به وهو بكامل عدته     
فكان سـالحه قـد     ، عدته تفخيما لعدته وإرهابا لعدوه وإدالال بشجاعته      

كل ، ولذا جعل فرسه كأا ال تعدوا إال بسالحه       ، غطاه فال يرى هو حتته    
  .ذلك جاء على سبيل ااز املرسل لعالقة ااورة

  

) مشرفة القـذال  : (ز آخر عالقته جزئية حيث قال     ويف البيت جما  
  .وهي مؤخرة الرأس وهو يريد العنق كله داللة على أصلتها

  

ومن شواهد ااز العقلي قول األسود بن يعفر النهشلي يـصف           
 ــــــــــــــــــــــــ

زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري، شاعر جاهلي غري قدمي، من أهـل             )  ١(
املنافرات، عاش قبيل اإلسالم، وتزوج مليكة بنت خارجة املزنية، ومات وهي           

  .٣/٤١، واألعالم ١١٢املعارف البن قتيبة ص : انظر. شابة
، أجبت وأغثت، بزي، سالحي: فزعت. ٥/١٠٢/٣٥٢: والبيت يف املفضليات

: عالية العنق، دؤول  : قصرية الشعر، مشرفة القذال   : فرس ضخمة، جرداء  : دة
  .مثقلة يف مشيها كنوٍع من اخليالء تكون يف أصائل اخليل
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١٥٢

  :)١(فرسه
  

  يشوي لنا الوحد املدلّ حبضره      بشريج بني الشد واإليراد
  

لى قوة فرسه وسرعته وثقته   فيه داللة ع  ، جمار عقلي " يشوي:"فقوله
به حيث استخدم الصورة اازية بنظره البعيد إىل ما سيؤول إليه أمر هـذا        
املصيد من صرع الفرس له بعد املالحقة وذحبه وطبخه أو شيه وإطعام رفاقه       

  .ففي الصور دالالت مفعمة واختصار ظاهر. منه

 ــــــــــــــــــــــــ
األسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي أبو شل، وأبو اجلـراح، شـاعر             )  ١(

ملا أسن كف   جاهلي من سادات متيم، من أهل العراق، كان فصيحاً جواداً، و          
معجم الشعراء  . ، ويف رجال نسبه خالف    ))أعشى بِني شل  ((: بصره، يقال له  

، واألعـالم   ١٤٧-١/١٤٣، وطبقات فحول الـشعراء      ١٦مع املؤتلف ص    
١/٣٣٠.  

يطعمنا الشواء، يريد أنه    : أي: يشوي. ٣٣/٤٤/٢٢٠: والبيت يف املفضليات  
ثّور أو احلمار الوحشي الذي ليس مثله       ال: ميكنهم من الصيد فيشتووا، الوحد    

عدو خليط،  : عدوه، شريج : املفتخر املتباهلي، حضره  : شيء يف حسنه، املدل   
دريع، اإليراد  : الشما دون اجلري، كذا يف تـاج العـروس، ممـا           : العدو الس

، والذي يف شرح ابن األنباري      )ورد(استدركه الزبيدي على القاموس يف مادة       
، وهو فيما يظهر يل     ١/٤٥٦: أشد السري : اإليراد: ا املُفضليات ونقل عنه حمقّق  

خطأ؛ ألنه يريد أنّ فرسه يدرك الصيد، وهو مل يستفرغ جهده يف العدو بـني               
  .الشد واإليراد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  أنماط الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل األول
 

١٥٣

  :)١(ومنه قول املزرد يف وصف شعره
  

  ستنارة      إذا رازت الشعر الشفاه العواملتكر فال تزداد إال ا
  

نست اختبار قصائده إىل شفاه الرواة لكوا آلة عرض الشعر من           
، وإال الذي ختربه حقيقة ذائقة الراوي وإدراكه ومتييـزه        ، باب ااز العقلي  

وهذه الصورة توحي ببث احلياة يف اجلوامد حيث تـدرك مـا يدركـه              
عتمار ااز على احلركة مما يقوي نسبة الفعل        وزاد الصورة فنية ا   ، اإلنسان
  ).رازت الشعر(إليها

  :)٢(ومنه قول املخبل السعدي يف وصف ذنب ناقته
  د حاذيها بذي خصل         عقمت فناعم نبته العقمسوت

  

فقد نسب حسن نبت شعر ذنبها إىل كوا عقيما مل حتمل ومل تلد            
ة اسـتخدام الـشاعر صـيغة       ومما زاد مجال الصور   ، لكونه سببا يف ذلك   

مع مـا يف    ، ) النبت(فهناك مطاوعة  بني فاعل ومفعول       ) ناعم): (فاعل(
  .من استعارة لطيفة) النبت(

 ــــــــــــــــــــــــ
: جربت، العوامـل  : تعاد، رازت : تكر. ٦٠/١٧/١٠٠: البيت يف املفضليات  )  ١(

  .النواطق بالشعر
)٢  (  اتالبيت يف املفضاحلاذي اللّحمة الظّـاهرة يف     : حاذيها. ٣٠/٢١/١١٧: لي

جانب الفخذ من داخلها، ومها حاذيان حلمتان يف كلّ فخذ حلمة تسد ما يبنها      
: ذنب ذي فروع من الشعر كخصل النبات، عِقمت      : الناقة بشرها، ذي خصل   

  .منو شعره: أحسن، نبته: أصاا العقم، ناعم
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١٥٤

  
  مزيةورة الرالص: خامسا

  
مصطلح الرمز من املصطلحات اليت حتدث عنها النقاد والبـاحثون          

غيـون  وإما النقـاد البال ، كل حسب اجتاهه الفين،يف العصر احلديث كثريا  
القدماء فكان اهتمامهم به قليال وقد عده علماء البالغة العربية نوعا مـن             

  :كقول النابغة...  كانت خفيةاذإ"الكناية 
  أحكم كحكم فتاة احلي إذا نظرت     إىل محام سراع وارد الثمد

....  
  فقــد ونصـفه      إىل محامتنا   لنا    قالت أال ليتما هذا احلمام

  ومل تزد  تنقص  حسبت        تسعا وتسعني مل  كما فحسبوه فألفوه
   وأسرعت حسبة يف ذلك العدد فكملت مائة فيهـا محـامتها      

  .)١("فرمز عدة ما رأته هو ست وستون محامة
فهو قريب مـن  ، )٢(وأصل الرمز الكالم اخلفي الذي ال يكاد يفهم     

كثـر يف شـعر      يف الشعر اجلاهلي وصدر اإلسـالم مث         وكان قليالً ، اللغز
  . من أبواب الشعرالعباسيني ومن بعدهم حىت أصبح باباً

 ــــــــــــــــــــــــ
: ديوانه: ، وانظر أبيات النابغة   ١٥٥-١٥٤: ين والبيان والبديع  املصباح يف املعا  )  ١(

٢٥-٢٣.  
  .٢١٥: العمدة البن رشيق)  ٢(
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١٥٥

 من   وقد عده ابن رشيق نوعاً     ،)١( من أمسائه  وعد النويري الرمز امساً   
وهو ، )٣( من ألوان الكناية    ويتضح مما مثل به أنه يقصد به لوناً        )٢()اإلشارة(

  .)٤(مقتف يف ذلك آلثار قدامه بن جعفر يف نقد الشعر
  

 فهم الذين اهتموا بالرمز، وأكثروا من احلديث        أما النقاد احملدثون  
عنه سواء يف كتٍب مستقلٍة، أو يف أحباٍث ضمن كتب نقدية، لكنهم تشعبوا        

هـؤالء النقّـاد    فهم  مشارم الفنية، ويهمنا يف هذا املقام       يف فهمه حسب    
  .احملدثني للصور الرمزية يف أدبنا العريب القدمي

  

قد ظهر يل من خالل ما اطّلعت عليه من كتب النقد اليت ناقشت         و
قضية الرمز والرمزية أو قامت بتحليل بعض الشواهد الشعرية من شـعرنا            

  :القدمي، أنّ هلؤالء النقّاد آراء عدة يف فهم الصور الرمزية، منها

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٣/١٥٨: اية األرب)  ١(
  .٢١٥: العمدة: انظر)  ٢(
، فقد حتدث عن    ٤٩-٤١: درويش اجلندي / الرمزية يف األدب العريب د    : انظر)  ٣(

ته مما يدلّ عليه من مثل اإلشارة       استخدام نقاد العرب مصطلح الرمز أو مرادفا      
  .واللّغز والكناية

: درويش اجلندي/ الرمزية يف األدب العريب د   : ، وانظر ٩١-٩٠: نقد الشعر له  )  ٤(
٥١-٤١.  
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١٥٦

  
  ؛رمزيٍة أسلوبيٍة، ورمزيٍة موضوعيٍة:  تنقسم إىليةزأنّ الرم -١
  

 تتمثّل فيما يوجد يف تراثنا الشعري من اإلجياز،         فالرمزية األسلوبية 
ثلها من التعبريات غري املباشرة،     اوالتشبيهات واالستعارات والكنايات وما م    

  .))جمازية التعبري((: أو ما يعرب عنه بـ
ويدخل ضمن إطار الصورة الرمزية األسلوبية رمزية املتصوفة اليت         

شعارهم؛ فهم يرمزون بألفاٍظ معينٍة إىل معاٍن خاصـٍة ـم ال            وردت يف أ  
ويل ألعناق األلفـاظ، وال  ميكن أن تفهم من الدالالت اللّغوية إالّ بتعسٍف        

  .أن تفهم من املوضوع؛ ألنه ال عالقة ظاهرة تربطه باملعىن املراد
اس أو  وهذه الرمزية أشبه بالرمزية احلديثة القائمة على تراسل احلو        

ألنها ال ترجع إىل العقل وإنما ترجـع إىل        ((الالوعي أو التجسيد والتجريد     
  .)١())الذّوق

؛ وتبدو لنا يف التشبيهات اجلاهلية الطّويلة اليت        والرمزية املوضوعية 
يعكس فيها الشاعر االنفعاالت البشرية على نفس احليوان الـذي اتخـذه      

مـن  ، أو ما    )٢(هم من األلغاز واألحاجي   مشبهاً به، ومثلها ما ورد يف شعر      
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٦: الرمزية يف األدب العريب)  ١(
-١٦٢،  ٦٨-٥١:الرمزية يف األدب العريب   : درويش اجلندي يف كتابه   /د:انظر)  ٢(

  .١٦١الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر : فتوح أمحد يفحممد / ، ود١٧١
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١٥٧

 لكافور، أو لدى أيب فـراس يف         يف مدحه  )١(النسيب الرمزي لدى الْمتنبي   
  .)٢(رومياته

  

  :أنّ الصورة الرمزية يف شعرنا العريب القدمي تنقسم إىل -٢
  

  .رمزية إشارية وأخرى بنائية
رة للشاعر، أو   استمد من احلياة املعاص   ما  ((: ؛ هو الرمزي اإلشاري 

من حقٍب متباعدٍة وموغلٍة يف التاريخ، وكذلك من امتزاج الواقع بالتخيل           
يف احلكايات والقصص، وتبدو األمثال مصدراً هاماً للشعر يف هذا اـال،      

 مرتبة  ويدرج يف هذا اإلطار ما كان من بلوغ شخصيات عربية يف اجلزيرة           
تميزة كحامت يف السخاء، واألحنف يف      الرمز مبجموعة أفعال وسرية وحياة م     

  .وبذلك يدخل الرمز األسطوري دائرة الرمز اإلشاري. )٣())احللم

 ــــــــــــــــــــــــ
الْمتنبي؛ أمحد بن احلسني اجلعفي يكنى أبا الطّيب، ويلقَّب بالْمتنبي، ولـد يف             )  ١(

هـ، يف رمضان قرب    ٣٥٤: هـ، أشهر شعراء العربية، قتل سنة     ٣٠٣الكوفة  
  .١٧٠-٢٠ي عن حيثية الْمتنبي، والصبح املنب٤/١٠٢تاريخ بغداد:انظر.بغداد

احلـارث بـن سـعيد      : ، وأبو فراس  ٢٩١-٢٨٣: الرمزية يف األدب العريب   )  ٢(
قال الصاحب بدئ الشعر مبلك     . احلمداين من بِني تغلب، ابن عم سيف الدولة       

هـ، وقتله ابـن    ٣٢٠ولد عام   . امرئ القيس، وأبا فراس   : وختم مبلك، يعِني  
  .٢/١٥٥، واألعالم ١/٣٥يتيمة الدهر . ـه٣٥٧سيف الدولة عام 

  .١٩٠: فايز الداية/ مجاليات األسلوب د)  ٣(
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١٥٨

؛ فهو ما يستنبطه الناقد من رمز سبق بدالالٍت         وأما الرمز البنائي  
معنويٍة يف بنية القصيدة؛ كأن يتحدث الشاعر عن أعدائه، وما يالقيه منهم            

وته، وجناءه من الصيد، فيكون الثّور رمزاً للقوة        مث يصف الثّور الوحشي وق    
  .)١(والغلبة على األعداء

  

أنّ الصور الرمزية يف نظر بعض الباحثني احملدثني إىل الشعر           -٣
  :العريب القدمي تنقسم إىل

  

 وقد أحلّ على إبـراز هـذه        صور ذات عالقة بالرمز الديِني،     -أ
يف األدب، الذين يـرون ارتبـاط       ) يةامليثيولوج(الصورة أصحاب النظرة    

 واملعتقدات، وأنّ نشأته كانت عبارة عن طقوٍس دينيٍة، فكلّ          األدب بالدين 
 ترمز إىل أشـياء عقديـة،       -خاصة لدى الوثنيني يف سائر األديان     –صورٍة  

كوصف احلمار أو الثّور الوحشيني،    –فيجعلون كلّ ظاهرٍة منطيٍة متكررة      
 ــــــــــــــــــــــــ

 وفيه حتليل رمزي بنائي لدالية النابغة الذّبياين حني وصف          ١٩٥-١٨٩: نفسه)  ١(
  :الثّور الوحشي بعدة أبيات أوهلا

  كأنّ رحلي وقد زال النهار به     بذي الْجليل على مستأنس وحد
........  

ما تتجاوز فيه القيمة الرمزية عالقتها بالتجربـة        ((: وقد عرف الرمز البنائي بأنه    
إىل البناء الشكلي اخلارجي مما تعرف عليه بتعدد أغراض القصيدة؛ ذلـك أنّ             
الشاعر يوثق الترابط بني تلك األغراض بوشائج فنيٍة كامنٍة يف الرموز اليت ترد             

  ).١٩٠-١٨٩. ())ضمن القصيدة
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١٥٩

  .)١( رموزاً ِديِنيةً-لنساء والتشبيب نأو تكرار أمساء بعض ا
الـصورة  ((، أو   ))الرمز األسطوري ((وبذلك ظهر عندهم مصطلح     

، وهو مصطلح خيتلف عن الرمـز األسـطوري اإلشـاري،           ))األسطورية
فأصحاب النظرة امليثيولوجية الذين ربطوا الرمز بالدين جعلـوا الـصور           

مقدمات القصائد كالنسيب يف النساء كلّهـا  الواردة يف ) املتكررة(النمطية  
  .تشري إىل آهلة كانت تعبد عند اجلاهليني

أما الرمز األسطوري اإلشاري فهو رمز مـستمد مـن قـصٍص            
األسطورة وأحداٍث شعبيٍة متوارثٍة بلغت حد.  

 واملتمثّل يف وصفهم للطّلل رمز اليـأس مث         الرمز الوجودي  -ب
وقد نعترب هذا   . )٢(ز األمل مث وصفهم للرحلة رمز العمل      نسيبهم بالنساء رم  

  .الرمز من الرمز البنائي؛ ألنه رمز مستنبط من الدالالت املعنوية للصور
 أنّ مفهوم الرمز قد تغير كثرياً يف فهـم النقّـاد         يتضح لنا مما سبق   

ي بالرمزيـة  ، ومل نر فيها ما يتوافق مع فهم القدامى إالّ ما سـم          )٣(احملدثني
 ــــــــــــــــــــــــ

/ ، ود١٦٢-١٠٩: نصرت عبد الـرمحن   / الصورة يف الشعر اجلاهلية د    : انظر)  ١(
، ففيهما حتليـل رمـزي    ١٨١-٣٣: علي البطل يف الصورة يف الشعر العريب      

  .ألمثلٍة كثريٍة يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي واألموي
  .١٧٨-١٦٢: نصرت عبد الرمحن/ الصورة يف الشعر اجلاهلي د)  ٢(
هناك رموز كثريةٌ ذكرها بعض النقّاد احملدثني لكنها ال تنطبق إالّ على الـشعر       )  ٣(

تطور الصور الفنية يف الـشعر العـريب        : اليايف يف كتابه  / احلديث، أوصلها د  
= 
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١٦٠

يف االستعارات والتشبيهات والكىن وبعـض      حيث إنّ ما ورد     ) األسلوبية(
  =  ــــــــــــــــــــــــ

نمطاً رمزياً، والتعددية الرمزية جاءت من اتباع النقّاد ) ١٢( إىل ٢٨٤: احلديث
يف أن يظلّ الرمز مشرعة     ((فهم النص، مما جعلهم يرغبون      للمذاهب الغربية يف    

أبوابه لكلّ رؤيٍة، تتجدد مع القراء زماناً ومكاناً، وأنّ مثة طاقات إحيائية عالية،             
قد ختف أصواا، وتتالشى معامل منها، إذا ما أزيح الستار عن الصورة الرمزية             

  .٢٠٧: ات األسلوبفايز الداية يف مجالي/ د. ))يف كتابة نقدية
صورةٌ ذاتيةٌ، لكنها ليست ذاتية بـاملعىن الـذي         ((فالصورة الرمزية عند هؤالء     

يفهمه وميارسه الرومانتيكيون من معاجلة حاالت الذّات ونزعاا القريبة، بـل           
هي ذاتية باملعىن الفلسفي، أي من حيث نظرة هي مثالية ترد الوجود إىل الذّات           

 عن األطواء النفسية املستعصية على الداللة اللّغوية، والـيت  وتراه فيها، وتبحث 
الرمز . ))يلجأ إليها الشاعر يف اإلحياء إىل تراسل معطيات احلواس على اختالفها          

  .٣٣١: حممد فتوح/ والرمزية د
فهي صورة فلسفية ليس من الضروري أن يرمسها املبدع، بل قـد يـستنتجها            

اقد، وهلذا حيتمل النص ما ال حيتمله، ومـا ال يعتقـده            أو الن ) املتلقي(املستمع  
 جند للنص الواحد تفسرياٍت متعددةً، وكمثاٍل علـى         -أيضاً–املبدع له، ولذا    

، فقد اختلف يف فهم مرامي صورها       ))طفل((ذلك؛ قصيدة صالح عبد الصبور      
: الفنية، لهالصورة (النقّاد، جند مصطفى ناصف يرى القصيدة رثاء البن الشاعر 

: له... تطور الصور الفنية(نعيم اليايف خيطّئه وجيعله رمزاً للحب / ، جند د)٢٠٢
٢٩٥.(  

  ).٤٥٤:النقد األديب احلديث(حممد غنيمي هالل يف /وقدسبق إىل هذا الفهم د
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١٦١

أنواع البديع من الرمزية كان العلماء يشريون إىل دالالته من غري أن يهتدوا          
  .إىل إطالق مصطلح رمز عليه

فـايز  / وقد ارتضيت من هذه املفاهيم للصورة الرمزية مفهـوم د         
، وإن كـان الرمـز      )إشاري وبنائي : ( إىل رمزين  الداية الذي قسمها فيه   

اإلشاري أوضح داللة عند حتليله خبالف الرمز البنائي، فقد ختتلـف فيـه             
املفاهيم بني الدارسني كلّ حسٍب تذوقه للـدالالت اللّغويـة والنفـسية            
والظّروف االجتماعية احمليطة بالنص وصاحبه، لكن دالالته يف اية املطاف          

نـصرت  /  الرمز احلقيقي خبالف الرمز األسطوري الذي حاول د ترشد إىل 
علي البطل جعله حقيقة فنيـة، دن أي مـستنٍد          / عبد الرمحن ومن بعده د    

داليل أو فهٍم صرح به السابقون من الشعراء أو النقّاد، بناه علـى بعـض               
مر واملـرأة   الروايات التارخيية اليت تثبت عبادة وثنيي العرب للشمس والق        

أنّ ما ورد من تلـك الـصور   دون أي إشارة إىل تلك الروايات تدلّ على   
  .يرمز إىل تلك اآلهلة

جودي؛ فيمكن أن أدرجهمـا حتـت       وأما الرمزان املوضوعي وال   
  .مفهوم الرمز البنائي أو قريباً منه؛ ألنّ فيهما استقراًء للنص وتتبعاً لدالالته

لرمزية باملفهوم الذي ارتضيته، أحب أن      وقبل أن أعرض للصورة ا    
أعرض مناذج من الدراسات احلديثة لفهم الرمز لتتبين لنا املفارقات الكبرية           
اليت حيملها هذا املفهوم؛ فقد عرض أحدهم قصيدةً للحادرة واستنتج منها           
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١٦٢

، ويف القصيدة يقـول     ))العقدي((الصورة الرمزية وفق التفسري امليثيولوجي      
  :)١(درةاحلا

  بكرت مسيـة غـدوة فتمتـع    
  وتزودت عيِني غداة لقيتـها    
  وتصدفت حتى استبتك بواضح
  ومبقلِتي حوراء حتسب طرفهـا    

   احلديث رأيتـها   وإذا تنازعك 
  بغريض سارية أدرتـه الـصبا     

  

  وغدت غـدو مفـارق مل يربـع         
ــع ــة نظــرة مل تقل ــوى البنين   بل
  صلت كمنتصب الغـزال األتلـع     
  وسنان حـرِة مـستهل األدمـع      
  حسناً تبـسمها لذيـذ املكـرع      
  من ماء أسجر طيـب املـستنقع      

  

 ــــــــــــــــــــــــ
قطبة بن أوس بن حمصن بن جرول الغطفاِني الفـزازي، لقـب         : احلادرة؛ هو )  ١(

يدرة، شاعر جاهلي مقل، وسمي احلادرة بقول زبان بن سيار          احلادرة أو احلو  
. ، وكان حسان بن ثابت يعجب بشعره      ))كأنك حادرة املنكبني  ((: الفزاري له 

  .٤٤-٦/٨/٤٣-١، واملفضليات ٥/٢٠٠: ، واألعالم٢٧٥-٣/٢٧٠: األغاين
خماصـم، مل   : أمر من املتعة، مفارق   : صباحاً، متتع : سارت بكرة، أي  : بكرت
: أعرضت واحنرفت، استبتك: تصدفت. مل تكف: مل تقلع. مل يقم ويقف: بعير

مشرق : عنق ناصع البياض خالصة، صلت    : غلبتك وصيرتك سبباً هلا، واضح    
بعيِني بقرة  : مقلِتي حوراء . كعنق الغزال الطّويل  : مجيل، منتصب الغزال األتلع   

تنازعـك  . كرميـة الوجـه   : به نعاس، حرة مستهل األدمع    : وحشية، وسنان 
شبيه ريقها مبـاء  : بغريض سارية. لذيذ ريقها : حتادثك، لذيذ املكرع  : احلديث

استخرجته ريح  : قريب عهد بالسحابة اللّيلية، وهي أصفى السحب ماء، أردته        
طيـب  : ما فيه كدرة، املـستنقع   : أي: الصبا فهي اليت تلقح السحاب، أسجر     

  .املكان الذي ينقع فيه
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١٦٣

قرر الدكتور نصرت عبد الرمحن أنّ الغزال يف هذه األبيات رمزي           
البناء املفارق الذي يتعارض فيه     ((: حمض، وأنّ صور هذه القصيدة هي من      

موقف اآلهلة من املوضوع، مع موقف الشاعر منه، ويتبدى هذا البنـاء يف             
ت القدرية اليت ال ميلك اإلنسان دفعهـا؛ كـاملوت والـشيب            املوضوعا

  ...واجلدب، أو فيما ميكن رده إىل اآلهلة
فالقصيدة تكثر من احلديث عن املاء واجلدب والطّعام والرعـي،          
ويرد اسم مسية يف مقاطع منها مما يدلّ على أنّ القصيدة كلّها تتحلّق حول              

  .يف الدراسة الرمزيةمسية، ومسية هي سيدة اخلصب الرعوي 
  

  :ومن حنايا وجد الشاعر ا ينبثق شعاعان وجدانيان
  

 أنّ مسية راحلة دون أن تنزل، وهذا يشري إىل عدم وجـود            :أوهلما
  .الربيع

 أنّ مسية نفسها ماحنة اخلصب، وأنّ وجدان الشاعر معلّق          :ثانيهما
  .)١( ))باملاء الذي جتود به مسية

نصرت عبد الرمحن حتليله    /  األسطوري يتابع د   وذا الفهم الرمزي  
علي البطـل علـى     / لألبيات وما شاكلها، وقد انتقده شريكه يف املنهج د        

نصرت عبد الرمحن أنّ لألمساء يف شعر مـا قبـل           / يرى د ((: حتليله، فقال 
اإلسالم داللةً رمزيةً على معبودات بعينها، فهذه األمساء املصدرة بأم، تعِني           

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٩-٢٠٤: له... الصورة الفنية)  ١(
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١٦٤

 ربة احلب اجلنـسي،     ))هر((، ربة احلب العذري، و    ))سلمى((كمة، و ربة احل 
اخل، ولكننا ال نراه يعتمد فيما يذهب إليـه علـى           ...  ربة الصيد  ))ليلى((و

مصدٍر من مكتشف تارخيي، وال أسطورة صرحية أو حتى بقايا أسـطورة،            
مر أنه  وال على استقراء كامل للشعر يؤدي إىل ما ذهب إليه، فال يعدو األ            

يغلّب جانباً من القصيدة على غريه من جوانبها، فيجعل طابعه جمال ربوبية            
لذلك؛ فإنّ رؤيته تعد انطباعية     ... االسم املذكور يف مطلع القصيدة الغزيل     

حمضة، وهو لذلك يلتوي بالنص أحياناً فيطرح بعضه لكـي تـسلم لـه              
  .)١())...الرؤية

، أو )٢(يف حتليله لصورة املرأة  نصرت  / علي البطل حذو د   / وحيذو د 
الثّور واحلمار الوحشيني، أو الظّليم وحتى درة الغواص وبيـضة الظّلـيم،            
فلكلّ من هذه الصور عنده تفسريات رمزية أسطورية من غري دليٍل مقنٍع،            

  : يقول جنده)٣(ففي حتليله الرمزي لتشبيه علقمة بن عبدة لناقته بالظّليم
ية اليت تعود إليها صورة الظّليم فهي بعيدة املنال،         أما اجلذور الدينِ  ((

صورة الثّـور   : يعِني–وإن كنا ال نشك يف وجودها أسوة ببدائلها السابقة          
، وعلى أية حال؛ فإنّ املالمح اليت تظهر منـها          -واحلمار الوحشيني واملرأة  

 إالّ... تشري إىل خصوبة جنسية واضحة، فهو يظهر دائماً بني مومسي تناسل      
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥: علي البطل/ د... الصورة يف الشعر العريب)  ١(
  .مع مالحظة خمالفته فيما ذكرت من انتقاده له أنفاً)  ٢(
  .٤٠١-٣٠/١٢٠/٣٩٩-١٨: املفضليات)  ٣(
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١٦٥

أنّ الصورة الواضحة يف األسطورة ما تزال رهن املستقبل الذي نعول عليه            
  .)١())يف كشف الكثري من احلياة امليثيولوجية العربية

نصرت عبـد   / علي البطل فيما انتقد به الدكتور     / وهكذا وقع د  
مطية تفسرياً رمزياً من غري دليٍل يقيِنيورة النر الصمحن؛ حيث فسالر.  

واهد الصورة الرمزية حسب املفهوم الذي ارتضيته للرمزين        ومن ش 
  .اإلشاري والبنائي يف املفضليات

جند يف املفضليات عشرة رموز تشري إىل قصٍص وأحداٍث بلغـت           
  .حد األسطورة يرمز الشعراء ا إىل معاٍن خمتلفٍة يريدوا

  :)٢(ومنها قول بشامة بن الغدير خماطباً قومه
ــإنكم و ـــان  ف ــاء الره   عط

  كثوب ابن بـيض وقـاهم بـه       
  

  إذا جرت احلـرب جـالً جلـيال         
  فسد علـى الـسالكني الـسبيال      

  

فهو يشبه حال قومه مع أعدائهم، وقد اشتد األمر حبال ابن بيض            
وذلك رمز للضعف وعدم القدرة على احلرب، ولوال ذلك ملـا  مع أعدائه،   

هم على الوفاء، فلـو كـانوا   دفعوا الرهن الذي هو نوع من اجلزية إلرغام     
أقوياء ملا أعطوا رهناً كما لو كان ابن بيض قوياً ملا قدم شيئاً إىل عـدوه،                
فهو رمز مبِني على هذه األسطورة اليت يشري إىل مالبساا، ولـذا سـمي        

  ).ورياًطأس(إشارياً 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩... الصور يف الشعر العريب)  ١(
  .١٠/٦٠البيتان يف املفضلية )  ٢(
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١٦٦

  :)١(ومثله قول املرار بن منقذ رامزاً لدوام حبه حملبوبته
  

ـ ما أنا ا      بنـاس ذكرهـا    دهرل
  

         ـرما غدت ورقاء تدعو سـاق ح  
  

  

) القمريـة (فهو يشبه نفسه يف دوام تذكّره بدوام تذكّر الروقـاء           
ذكرها، وهذا الرمز الذي يشري إىل الدميومة مبِني على أسطورٍة يعلّل ـا             

       ها لفقد ذَكَرها توح، ولعلّ هذه     ظلُّالعرب سبب نواح القمري بأندائمة الن 
–اليت يعلّل ا بكاء احلمـام  ) دعاء اهلديل (سطورة هي نفسها أسطورة     األ
 وقد وردت يف املفضليات يف قول متمم بن نويره يف رثـاء أخيـه               -أيضاً
  :)٢(مالك

  

  إذا رقأت عيناي ذكرِنـي بـه      
  دعون هديالً فاحتزنـت ملالـك     

  

  محام تنـادى يف الغـصون وقـوع         
  ويف الصدر من وجه عليه صـدوع      

  

  

مز بنوح احلمام إىل دميومة البكاء ومواصلته، وأنه لن يـنس       فهو ير 
  .أخاه ما دام هو على ظهر احلياة

 ــــــــــــــــــــــــ
ساق : قيل ذكر احلمام، وقيل   : ساق حر . ٩٥/١٦/٩٣ :البيت يف املفضليات  )  ١(

  .صوته وحر هو الذّكر: هو
: ذهب دمعها، اهلديل قيـل    : وقأت. ٨/٦٨/١٧٣-٧البيات يف الْمفضليات    )  ٢(

انظر يف احلديث عن ساق حر ... فرخ كان على عهد نوح: ذكر احلمام، وقيل
  .٢/٢٤٣: ، واحليوان للجاحظ)هدل(و) سوق(اللّسان مادي : وهديل
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١٦٧

  :)١(ويف القصيدة رمز آخر هو قوله عن أخيه
  

  وكنا كندماِني جذميـة حقبـة     
  

  من الدهر حتى قيل لـن يتـصدعا         
  

  

  .فندماِني جذمية رمز لقوة العالقة والصلة وعدم الفرقة
  

، فوجوده يف املفضليات يقوم على فهم الناقـد          البنائي وأما الرمز 
لدالالت األلفاظ ومالبسات األحداث احمليطة بالشاعر؛ ولذا من العـسر          
حتديد عدده بدقٍّة؛ ومن أمثلته ما جاء يف قصيدة عبدة بن الطّبيـب مـن               
افتخاره بعدٍد من أعماله اليت تدلّ على شجاعته وكرمه، أو حسن عدتـه             

عدم خوفه مـن    أو متتعه مبلذات احلياة مما يدلّ على عدم اكتراثه و         احلربية،  
  :)٢(أعدائه، هي قوله

 ــــــــــــــــــــــــ
تثنية ندمي، جذمية أحد ملوك العرب يف       : ندماِني. ٢١/٦٧/٢٦٧: املفضليات)  ١(

: اجلاهلية، وهو جذمية األبرش ملك احلرية وصاحب الزبـاء، اللّـسان مـادة         
، واملستقصى  ٢/٢٨٦: ، واملثل يف مجهرة األمثال أليب هالل العسكري       )جذم(

  .٢/٢٣٤: للزخمشري
)٢  (اتاألبيات من املفضمتغري، : ماء، آجن: منهل. ١٤٥-٨١/٢٦/١٤١-٤٥: لي

. صار جلة ليبـسه : تأيت، جملول: روث احليوان، تسوق: وسط مائة، بعر : مجة
مكان : عازب. مجع مرجل وهو القدر   : على، املراجيل : مجع رداء، فار  : أردية

: مطر موسم الوسم، الـذّهاب : أصابه اجلود، وهو املطر، الومسي    : بعيد، جاده 
: غـدوت . أصابه الوبل وهو املطر   : ع ِذهبة، وهي الدفعة من املطر، موبول      مج

= 
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١٦٨
  ومنــهل آجــن يف مجــة بعــر

  

  مما تـسوق إليـه الـريح جملـول          
  

.....  
رمزاً لشجاعته وعدم خوفه وصربه على شظف العيش ومكابـدة          

  .املشاق وطول األسفار
  ملا وردنا رفعنـا ظـلّ أرديـة       

  

  لقــوم املراجيــلوفــار بــاللّحم ل  
  

.......  
رمزاً لعدم اكتراثهم بوحشة املكان، ولغناهم وإمتاعهم أنفـسهم         

  .بطيبات الطّعام
  وعازب جاده الومسي يف صـفر     

  

  تسري الذّهاب عليه فهـو موبـول      
  

......  
  .رمزاً للتمتع بفتوته وشبابه وهلوه باتباع القنص وركوب األصايل

  وقد غدوت وقرن الشمس منفتق  
  

  ودونه من سـواد اللّيـل جتليـل         
  

.....  
  .رمزاً ملصاحبة الفتيان واالستمتاع بامللذّات واملباهات بذلك

  

وأشد ما يكثف داللة الغلبة والتميز وجتاوز املخاطر ما عرضه من           
انتصار الثّور الوحشي على الصائد وكالبه وختضيبه قرنيه بدمائها فهو يرمز          

  =  ــــــــــــــــــــــــ
إلباس شبه الظّلمة باجلالل وهي نـوع     : أعالها، جتليل : صبحت، قرن الشمس  

  .من األغطية
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١٦٩

  .)١( وغلبته أعداءهبكلّ لك إىل استمتاعه حبياته
  :)٢(ومثله قوله سويد بن أِبي كاهل يف وصف السراب

ـ         أكم قطعنا دون سلمى مهمه
  

    نــازح الغــور إذا اآلل ملــع  
  

.....  
ــا ــى أعالمه ــسبح اآلل عل   ي

  

   ــع ــوم مت ــد إذا الي ــى البي   وعل
  

يرتبط الترقرق الوضيء يف صور السراب بداللة املخادعة، واخلوف   
تنكشف خمادعة هذه الوضاءة اليت توهم مبا جيري، فيما         من املوت عطشاً، و   

يبدو بسبب االنعكاس الذي يتراءى به السراب، فما أن يقترب حتى يرى            
ما ظنه ماًء يأخذ يف االبتعاد، ربما أيقن لكثرة التجربة أنه خداع بـصري،       

 ، فأصبح الـسراب رمـزاً     )٣(ولكنه برغم ذلك ميِني النفس مبا يطفئ األوار       
  .للخداع واإلهالك، فرؤيته تبعث املخاوف يف أنفس قاطعي الصحاري

ومثل البيتني السابقني يف الداللة الرمزيـة البنائيـة العائـدة إىل            
  :)٤(الكلمات، وفهم دالالا قول عمرية بن جعل

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٢-٢٠١: فايز الداية/ مجاليات األسلوب د: انظر)  ١(
بعيـد  : ، نازح الغور  قفراً: مهمهاً. ٢٤/٤٠/١٩٣-٢٠: البيتان يف املفضليات  )  ٢(

: جباهلـا، البيـد   : أعالمها. تألأل: السراب، ملع : القعر واملنتهى والعمق، اآلل   
  .ارتفعت مشسه: الصحاري، متع

  .٢٢٦: عاطف جودت نصر/ اخليال مفهوماته ووظائفه د: انظر)  ٣(
عمرية بن جعل بن عمرو بن مالك، من بِني تغلب، شاعر جاهلي، مل يكن له               )  ٤(

 ٥/٩٠األعالم .هرة حظّ معاصريه،فضاع أكثر شعره،وحول نسبه لبسمن الش ،
 =  .٢/٦٤٩، الشعراء والشعراء ٢٣املؤتلف مع كتاب معجم الشعراء ص 
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١٧٠
  مجعــت ردينيــاً كــأن ســنانه

  

ــدخان   ــستعن ب ــب مل ي ــنا هل   س
  

وفيه ما يف النار     ومرونة روي،    إنّ يف السيف ما يف املاء من رونق       ((
من لطافة ومسوق وتطهري، إنه يف وجدان العريب يبل عطش الثّأر ويـروى             

  .)١())ظمأ الذّحل وحيرق عداوة األعداء
ومن أمثلة الرمز البنائي أبيات متمم بن نويرة من قصيدته العينيـة            

  :)٢(اليت افتخر يف أوهلا مث رثى نفسه يف آخرها
  ء ذات فليلـة   يا هلف من عرفـا    

  

  جاءت إِلي علـى ثـالث ختمـع         
  

.....  
  ذاك الضياع قفإن حززت مبديـة  

  

  كفي فقـويل حمـسن مـا يـصنع          
  

  =  ــــــــــــــــــــــــ
وهو يف كتب البالغة منسوب المـرئ       . ٩/٦٤/٢٥٩والبيت يف املفضليات    

ومن عجب أنّ حمقّقي الْمفضليات مل      . ٢٣٩: القيس ويروى وحيداً يف ديوانه    
  .يشريا إىل اختالف النسبة مع اشتهارها

  .رحماً منسوباً إىل ردينة امرأة حبرينية: ردينياً
  .٢٢٦: عاطف جودت نصر/ د... اخليال)  ١(
  .٥٤-٣١/٤٥/٩٥٢واألبيات يف املفضليات )  ٢(

ضبع ذات عرف من الشعر يف قفاها،       : يا هلفي، حتسر وتفجع، عرفاء    : يا هلف 
: ذاك. تظلع، وكذلك الـضبع وخلقتـها    : لشعر، ختمع قطعة من ا  : ذات قليلة 

: قطعت، مدية : حززت. إشارة إىل موته يف العراء وعدم دفنه وأكل الضبع له         
  .القدر وزو الشيء شخصه: سكني، زو املنية
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١٧١

.....  
  أفبعد من ولدت نسيبة أشـكيت     
  ولقد علمت وال حمالـة أنِنـي      

  

  زو املنيـــة أو أرى أتوجـــع   
  للحادثات فهـل تريِنـي أجـزع      

  

.....  
  ال بد من تلف مصيب فـانتظر      

ــأتني ــرةولي ــوم م ــك ي    علي
  

  أبأرض قومك أم بـأخرى تـصرع        
  يبكــى عليــك مقنعــاً ال تــسمع

  

فهذه األبيات صور ا الشاعر ما حيز بنفسه من مصريه إىل الفنـاء      
بعد متتعه مبا ذكر من امللذّات اليت فخر ا أول القصيدة، فهو فناء وضياع              

 يرمز إىل حقارة هذه     ال حمالة مقبل عليه، عكر صفو حياته، وهو بكلّ ذلك         
احلياة اليت يؤول نعيمها إىل بؤس ولذّاا إىل حسرات، فهي ال تستحق عتاباً      

 وال شك من صديق آلخر على إنفاق كلّ ما ميلك، فكلّ ما عليها إىل فناء،           
أنّ نظرة متمم هذه هي نظرته قبل إسالمه، ولذا كان يـرى أن يـستمتع               

وت يف نظره هو الضياع األبدي، ولـذا        اإلنسان ا قبل انصرافها، فإنّ امل     
عدد من أفنتهم املنية من امللوك والرؤساء ومن آبائه، وعلى أنهم لن يرجعوا             
إليه أبداً، فما كان منه إالّ االستسالم والرضا والقبول واحلثّ الضمِني على            

  .االستمتاع بالشهوات وغتنام األوقات بامللذّات
ية للمفردات لوجدنا رمزية الفناء متمثّلة يف       ولو تتبعنا الداللة البنائ   

الضياع، املنية، احلادثات، أجزع، تركتهم بلداً، ذهبوا، غول،         : (املفردات
فكلّ املفردات تشري إىل نـزول احلـوادث        ). تلف، تصرع، يبكي عليك   
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ ات الفنّية في المفضليةالصور
 

١٧٢

، وأنه ال -من وجهة نظر الشاعر –والفناء، وهذا ما يشري إىل حقارة العيش        
ة ألجله، لقد تظافرت بنية الصورة مبفراداـا وعناصـرها          يستحق املعاتب 

املكونة يف رسم صورة ما يعتلج يف فكر الشاعر اجلاهلي من عقيدة ايـة              
احلياة واضطراا، فبعد ذكر الصور السابقة على هذه الصورة واليت كانت           

أة يف نظره أهم ما ميكن أن يستمتع به اإلنسان يف حياته من عالقـة بـاملر               
ورحلة على الناقة وصيد للوحوش وشرب للخمر مع الفتية، وبعد حتصيلها           
كلّها رأى أنه حصل ملذّات احلياة لكنه كان خيشى املصري، خيشى املـوت             

 اية غري مقنعٍة، ولذا عده ضياعاً، وقد صور هـذا           -يف نظره –الذي هو   
  :الضياع بعدة صوٍر

ه الضباع وجراؤها، تنتظر خـروج       صورة احملتضر الذي أحاطت ب     :أوالً
آخر رمق منه لتنهش حلمه وهو ملقى بينها وبني جرائها ال يستطيع            
الدفاع عن نفسه، ولذا تلهف على ما مضى من حياته حني كـان             
قوياً، وتذكر نفسه وهو يف ميدان احلروب وسيفه يف يده يطوح بـه     

  .أعناق األعداء
 العرب واألمم السابقة وأخرياً ألقاربـه        صورة الفناء املتواصل مللوك    :ثانياً

فهو يرى أنهم قد تالحقوا واحداً بعد واحٍد، فلم جيزع وهو يـرى             
  .ذلك مصرياً

 صورة امليت بني أقاربه وهم يبكون عليه، وهي كلمة خـتم ـا              :ثالثاً
القصيدة والصورة الرمزية، لتكون كاملسلي له، لئال حيزن على مـا           
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١٧٣

كن خاصاً فحسب، وإنما هو أمر سيـصيب        سيلحقه، فهو أمر مل ي    
  .كلّ حي ال حمالة

فهذه ثالث صور تالمحت لتربز الصورة الرمزية صورة الضياع يف          
  .نظر الشاعر اجلاهلي والفناء اجلماعي لكلّ بِني اإلنسان

: ولعلّي ذا أكون قد أبرزت بعض معامل الصورة الرمزية بشقّيها          
  .اإلشاري والبنائي
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١٧٣

  الصورة احلقيقية: )١(القسم الثاين
 أمـا   )٢(بيانية وحقيقيـة  : رأينا أن الصورة الفنية يف الشعر نوعان      
التشبيه، االستعارة الكناية " الصورة البيانية فتتشكل عن طريق فنون البالغة      

  ....ااز
وأما الصورة احلقيقية فهي كل صورة استطاع الشاعر من خالهلـا           

 عنه بألفاظ حقيقية وعبارات وصفية جمردة تـشكل         يريد التعبري  تصوير ما 
  .)٣(مبجموعها صورة دقيقة التصوير، تنم عن خيال خصب

 والصورة البيانية أوضح للدارس واملتذوق من الصورة احلقيقية، ملـا    
  .دراكها وتتبع دالالاإلحتتاجه الصورة احلقيقية من التدقيق 

جزئيـات الـصورة    كما أن الصورة البيانية تأيت كاملفسرة لبعض        
احلقيقية فالصورة احلقيقية سابقة هلا والبيانية الحقة موضحة كاشفة لبعض          
دالالا وهذا يفسر لنا وجود بعض الصور البيانية داخل إطـار الـصورة             

ذ تطالعنا بني تضاعيفها صور بيانية تكـشف        إاحلقيقية الكلية أو املطولة،     
 أعلى اجلبل الذي تسلقه    بعض جزئياا ومن ذلك قول تأبط شراً يف وصف        
 ــــــــــــــــــــــــ

  .أمناط الصورة حسب قالبها الفين : من املبحث األول) ١(
  . من هذا البحث١٥-١٤ :انظر ص) ٢(
النقد األديب احلديث   (غنيمي هالل يف كتابه     /انظر يف تعريف الصورة احلقيقية د     ) ٣(

دمهـان يف   محـد   أ/ ، ود )٢٥... (على البطل يف الصورة الفنية    / ، ود )٤٥٧(
الـصورة  (، والويل حممـد يف      )٢٩٧،٣٣٩(الصورة البالغية عند عبد القاهر      

  .)٩(الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي 
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١٧٤

  :)١(قبل أصحابه
  وقلة كسنان الـرمح بـارزة    

  شئ يف ريدها إال نعامتـها      ال
  

  ضحيانٍة يف شهور الصيف حمراق      
  منها هزمي ومنـها قـائم بـاق       

  

حوهلا  فالشاعر استطاع أن يصور لنا قمة جبل مرتفعة مطلة على ما          
ملن تسلقها  ، حمرقة   )ضحيانة(، منكشفة للشمس من وقت الضحى       )بارزة(

وملا صعدها الـشاعر مل جيـد يف        . يف الصيف؛ لربوزها للشمس وملالستها    
يدل على عسرها، وبعد العهـد   ؛ مما)نعامتها(رأسها إال بقايا خشب ربيئة   

ا، فاأللفاظ حقيقية صور الشاعر ِبها هذه الِقمة تصويراً دقيقاً كامالً، وقد          
جـاءت لتزيـد الـصورة      " كسنان الرمح " تضمنت صورة بيانية واحدة     

  .وضوحاً، ولتفسر بعض جزئياا، وهو االرتفاع
وكون الصورة احلقيقية قد خالطتها صورة بيانية واحدة أو صورتان         

الـصورة  "ألن  " الـصورة احلقيقيـة   "جيعلنا خنرجها من دائرة مصطلح       ال
  .جزء صغري من كل" البيانية

موجـودة يف والصورة احلقيقية موجودة يف املفضليات، كما هـي   
 ــــــــــــــــــــــــ

:  ريدها٣٠-١٨/١/٢٩-١٦ والبيتان يف املفضليات ٧١:البيت األول تقدم ص) ١(
خشبات تكون يف أعلى اجلبل يأوي إليها الربيئة وهو الطليعة        : نعامتها. أعالها  

الذي يرقب أرض العدو ويكشفها قبل وصول رفقته أو هو الذي حيفظ أرض             
قومه من مفاجآت األعداء وعادة مايكون على مكان عاٍل مرتبئاً عليه ويسمى            

  .متكسر: هزمي. هذا املكان مدتبأً ومرقبة
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١٧٥

  .سائر الشعر العريب
وقد تكون الصورة احلقيقية كبرية ممتدة تتضمن عدة صور جزئيـة           

وقد تكون صغرية ليس هلـا جزئيـات،        . كاليت رأيناها يف بيت تأبط شراً     
ومثاهلا قول سلمة ابن اخلرشب األمناري يفتخـر بقـوة قومـه وكثـرة              

  :)١(عتادهم
  

  يسدون أبواب القباب بضمرٍ   
  

  ات األواصـر  قَ مستوثَ إىل عننٍ   
  

  

فصورة اخليل املربوطة بإحكام على أبواب القباب ليس هلا صـور           
: جزئية متعددة، ولكنها حتمل دالالت واضحة على معاٍن كـثرية، منـها           

اسـتعدادهم للمعـارك الـيت      : ثروم، ومنها : عناية أصحاا ا، ومنها   
  ....تستخدم فيها اخليل

  : من الصور إىل نوعنيالصورة احلقيقيةوميكن تصنيف 
  

، وهي الصور اليت يغلب عليها وصـف        صور وصفية خارجية  ) ١
  .األشياء واألحداث اليت يراها الشاعر

، وهي الصور اليت يغلب عليها وصف املـشاعر         صور داخلية ) ٢
  .واحلاالت النفسية

مانع من وجود جزئياٍت من كل نوع داخل النـوع اآلخـر،            وال
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٥/٣٧املفضليات ) ١(
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١٧٦

فإن كانت الصورة تقصد إىل رسم هيئة أو        . بواحلكم هو الغرض والتغلي   
حدث أو موقف معني كانت خارجية ولو ختللتها جزئيـات نفـسية، أو             

  .جزئيات بيانية، والعكس صحيح
  :الصور اخلارجية: النوع األول

 للناقة والفرس وسائر املوصوفات املنفصلة عـن        :الصور الوصفية 
 رمسها ربيعة بن مقروم     الصورة اليت : اإلنسان، فصورها وصف جمرد، ومنها    
  :)١(ردة املاء، وذلك قولهإللصائد حال موافاته محر الوحش و

  

  فصبح من بـين جـالّن صـالً       
ــاً   ــه حلم ــزر لبني   إذا مل جيت
  فأرسل مرهف الغـرين حـشراً     
  فَلهف أمـه فانـصاع يهـوي      

  

    ــاع ــهمه املت ــه وأس   عطيفت
  غريضاً من هوادي الوحش جاعوا    
ــاع ــوتر انقط ــن ال ــه م   فخيب

  ه رهج مـن التقريـب شـاع       ل
  

  

 ــــــــــــــــــــــــ
.  انظر قبيلة من عرتة  : بنو جالن . ٣١/٣٩/١٨٩-٢٨واألبيات يف املفضليات    ) ١(

أدواته : املتاع. قوسه: عطيفته. داهية أوحية: ِصالّ. ٢٩٤مجهرة أنساب العرب    
. صدور وأوائـل  : هوادي. طرياً: غريضاً .جيزر وجير ويقطع  : جيترز. وماعنده
. دقيقاً: حشراً. اجلانبني، عىن سهماً رقيق اجلانبني    : الغرين. حمدد دقيق : مرهف

: رهـج . عدا عدواً شديداً    : انصاع.  أخطأواهلف أماه حني    : قال: هلف أمه 
  .  شائع: شاع. ضرب من اجلري: التقريب. غبار 
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١٧٧

فقد صور الشاعر الصائد وأدواته القليلة وحال بنيه وخوفـه مـن            
اجلوع عليهم ولذا فهو يدأب يف البحث عن طعامهم وملا رأى الصيد فرح             
فأرسل سهمه املعد هلذه املهمة ففوجئ بانقطاع وترقوسه فجزع لـذلك،           

ن وقوع هذا الصيد    كان يطمع به م    فتلهف على أمه كأنه فقدها لفقده ما      
صريِع أسهمه فيطعمهم منه، فهذه صورة وصفية خارجية هلـذا الـصائد            

  .وحاله وآماله، وتأمله ملا فاته الصيد
ومثلها قول املسيب بن علس يف صورتني حقيقيـتني متالزمـتني           

  :)١(الصورة األوىل شرط والثانية جوابه يف مدح أحد أمراء األعراب
  

  هاوإذا يج الريح من صـراد     
  أحللت بيتك باجلميع وبعضهم    

  

  ثلجاً ينيخ النيـب باجلعجـاع       
ــاألوزاع  ــل ب ــرق ليح   متف

  

  

رسم الشاعر لنا صورة رجل كرمي يشعر حباجة الناس إليه، حـني            
هجوم الشتاء بكلبه وقسوته واختار من صور هذه القسوة هيجان الـريح            

 مـن  -لغالـب يف ا -الباردة الشديدة فيختار للصورة ألفاظاً حقيقية جمردة        
 ــــــــــــــــــــــــ

هوائها : صرادها. حترك : يج . ٦٣-١٩/١١/٦٢-١٨والبيتان يف املفضليات  ) ١(
موضـع الـربوك   : اجلعجاع. مسان إناث األبل: النيب. البارد ومعه رش مطر 

 صى اخلشن الغليظ فـالبعري ال     هكذا يف الشرح والصواب أنه األرض ذات احل       
يربك فيها لعدم اطمئنانه لكن شدة الربد جتعله يربك دون حراك انظر اللـسان              

  .املتفرقون : األوزاع. جممع الناس: مادة جعع اجلميع
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١٧٨

الصور البيانية ومع ذلك استطاع تصوير قسوة هذه الريح وكوا هوجـاء           
تـستطيع الوقـوف     تقذف صرادها بثلج ختور قوى مسان اإلبل أمامه فال        

حتت وطأته فتربك ولو يف أقسى مكان وأخشنه، واختياره من الريح اسـم             
وهي ريح ذات صوت قوي شديد تصر معه يـصاحبها مطـر            " صرادها"

يف، اختيار جيعل الذهن يتخيل شدة برودا فكيف وقد دعم الـصورة   خف
حبال واقعية، يف شدة هذا الربد حيث يقل الكرماء لضيق ذات اليد فيـأيت              

على التعـريض   " بعضهم"ممدوح الشاعر فيبين بيته وسط بيوت احلي بينما         
بأدعياء الكرم  اآلخرين، متفرقون متباعدون عن جمامع الناس هربـاً مـن             

  .التكلف للمحتاجني
  :)١(ومنها صورة الناقة عند عبدة بن الطبيب

  

  دي الركاب سلوف غري غافلة    
  رعشاء تنهض بالذفرى مواكبة    

  

  إذا توقــدت احلــزان وامليــل  
   يف مرفقيها عن الـدفني تفتيـل      

  

 ــــــــــــــــــــــــ
. سـايرها  ملـا  متقدمة: سلوف. ٢٠/٢٦/١٣٧-١٩والبيتان يف املفضليات    ) ١(

منتـهى  : امليل.  تفع منها   مجع حزير مبعىن حزون األرض وماغلظ وار      : احلزان
. تز يف سـريها لنـشاطها     : رعشاء. مد البصر أو العقد الضخمة من الرمال      

: عظم خلف األذن ووضها ا يعين مسو طرفها تنهض صعداً مواكبه          : الذفري
: مرفقيهـا . تسري سرياً فيه سرعة مع تناسب يف سريها مع موكب الركـاب           

من الفتل وهو : تفتيل. جانبا البعري : دفنيال. مفاصل اليدين بني الذراع والعضد
  . التباعد
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١٧٩
  

تتصف به مـن القيـادة       فهي ناقة متقدمة أمام موكب الركاب ملا      
ربها يف أشد األوقات اليت تعجز فيها اإلبل        والتقدم وعدم الغفلة جللدها وص    

عن السري وقت اشتداد احلر واتقاد احلزون والسهول، إذ تظل هذه الناقـة             
ينبئ عن نشاطها وتأكيداً على ذلك جاءت الـصورة          ترتعش يف سريها مبا   

األخرى بأا تسري ورأسها مرتفع ونظرها مصعد، مع مواكبتها ملوكـب           
صالتها حيث وصفها ببعد مرفقيها عن دفها،       اإلبل يف سريها وكل ذلك أل     

يتيح هلا اتساع اخلطو حال السري مع مرونة احلركة، وهكـذا بـدت              مما
نـساين  إالصور احلقيقية يف األمثلة املتقدمة وصفية جمردة من تصوير موقف         

  .أو عواطف نفسية
  

  :صور املواقف واألحداث  -٢
حادثـة بعينـها أراد     وتتمثل يف الصور اليت حتكي موقفاً معيناً أو         

الشاعر أن يصورها كموقف الوداع أو املواقف االجتماعية كإكرام الضيف    
  :)١(أو آثار العدوات ومن هذه الصور قول احلادرة يف تصوير موقف الوداع

  

  بكرت مسيـة بكـرة فتمتـع      
  وتزودت عيين غـداة لقيتـها      

  وتصدفت حىت استتبك بواضح   

  وغدت غدو مـافرقلم يربـع       
  بلوى البنينة نظـرة مل تقلـع       

  صلت كمنتصب الغزال األتلع   
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١:  وتقدم شرحها ص٤٤-٥/٨/٤٣-١: املفضليات ) ١(
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١٨٠

  ومبقليت حوراء حتسب طرفهـا    
  ك احلديث رأيتـها   ذا تنازع إو

  

  وسنان حرة مـستهل األدمـع     
  حسناً تبسمها لذيـذ املكـرع     

  

  

فاألبيات صورة للمرأة يف موقف الوداع وتعـبري عـن الوجـدان        
وراءه  باجلمال وما الفردي العاطفي يف توجهه حنو املرأة، فهو وجدان متأثر          

من خالئق ومزايا نفسية توحي ا الصفات احلسية أو املادية للمرأة، وهـو    
للجوار مث االرحتال وآثـار     " البدوية"كذلك صورة من صور احلياة العربية       

  .ذلك على الفريقني
وقد جرد الشاعر من نفسه ذاتاً خاطبها وأخربهـا بـأن حمبوبتـه           

  .ذا حثه باالستمتاع غداة رحيلها برؤيتهاسترحل عن دياره،وتفارق حمله،ول
يسليهم  فهم يرون الفراق شبحاً يروعهم وينغص حبهم، ولكن ما        

  .جيدون من االستمتاع باحملبوب غداة الرحيل بوداعه هو ما
: نـساين إلا) الوداع(وجند يف األبيات كل العناصر املؤلفة للموقف        

ـ "، واملكاين   "بكرة"املرأة، العاشق، والزماىن     : ، واحلـدث  "وى البنينـة  بل
، وبعد البيتني األولني ذكر الشاعر      "تصدفت" "تزودت" "غدت" "بكرت"

 عدداً من الصفات املادية منها مامتتع به حىت يف حلظات الوداع، ومنها مـا             
فقد استمتع حلظات وداعها جبيدها     . كان انعكاساً للموقف جعله يتصوره    

هليئة، ومقلتيها احلـوراوين    الناصع اخلالص املشرق اجلميل الطويل حسن ا      
ووجهها الكرمي، استمتع بذلك حني عرضتها أمامه مـشاركة وجدانيـة           

وقد أثار هذا التعـرض     . تبادله به من حب    وتعبرياً عما تشعر به هي، وما     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

١٨١

لذته فتذكر عذوبة حديثها وحسن مبسمها، وانطلق وراء ختيالتـه حـىت            
ذيذ حلو، وهـو حينمـا   وصف ريقها بناًء على تلك الصفات اآلنفة بأنه ل  

يقدمها جمردة من العواطف فقد شحنها بعاطفتـه    يقدم لنا هذه الصفات ال    
اليت أبدت لنا مدى ميله إىل املرأة وفتنتها، وقد عرب عن هذا االجنذاب بقوله           

وصرح بوسيلة االجنذاب وهي املفاتن اليت عرضها واحدة واحدة         " استبتك"
وكـذلك  " مبقليت حـوراء  ... اضح  بو: "واضحة الداللة يف ذلك   " الباء"و

  ...".وإذا تنازعك احلديث"حكم سائر احملاسن بداللة قوله 
ولتمازج هذه الصور باإلحساس جندها تتابعت يف األبيات تتابعاً فيه    

ينقلها عن الصورة اخلارجية فقـط،       التوافق واالنسجام والتناسب، وهو ال    
 تـأت متنـاثرة   ولكن من خالل مرورها يف شعوره ووجدانه ولـذلك مل         

يـدور   مفصوالً بينها، وإمنا وردت يف كل متتابع يوافق انطباع الشاعر وما        
  يف خلده

ومن القصائد اليت اعتمدت يف أكثر صورها على احلقيقة قـصيدة           
  :)١(اذي اإلصبع العدواين يف وصف مواقف ابن عمه العدائية ومنه

 ــــــــــــــــــــــــ
ــضليات )  ١( ــات يف املف ــد١٦٤-١٦٣ /٣٦/٣٢-١٨واألبي ــل أو :  كب جب

: الـرأس درم  : اهلامـة . شـاداً وسـطه بثـوب أو حنـوه         :حمتجزاً. مشقة
ـ . ناقص: مغبون. اإلبل: املخاض.  مستوجيد ذو . اليرضـى الـضيم   : يأب
. إبـاء : مأبيـة . اجلـرب : القـسر . ذو حفاظ على احلقوق والعهود    : حمافظة
طعنـة  : فرغـاء فاهقـة   . زائدون علـى املائـة    : زيد.  شرود نفور : ندود

= 
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١٨٢
  

  ن النـاس يف كبـد     أويل ابن عم لـو      
   ومنقـصيت ال تـدع شـتمى  إعمرو   يا 

ــة  ــي براعي ــا أم ــالحي فم   درم س
ــة   إين أيب أيب ذو حمافظـــــــ

  خيــرج القــسر مــىن غــري مأبيــة ال
  خفـت مـن بلـدٍ      دود إذا مـا   نعف  

  كــل امــرئ صــائر يومــاً لــشيمته
ــا ــق إين لعمــرك م ــذي غل ــايب ب   ب

  ومالــساين علــى األدىن مبنطلــق  
  عندي خالئـق أقـوام ذوي حـسب       
ــة  ــى مائ ــد عل ــشر زي ــتم مع   وأن

  ل الرشـد فـانطلقوا    فإن علمتم سـبي   
ــا ــطهبر ي ــوب حواشــيه كأوس    ث

  يوماً شـددت علـى فرغـاء فاهقـة        
  قد كنت أعطـيكم مـايل وأمـنحكم       

ــرميين    ــل ي ــزاً بالنب ــل حمتج   لظ
  وينءهلامة اسق أضربك حيث تقول ا    

  رأيـي مبغبـون   ترعى املخـاض وال   
ــيني  ــن أبـ ــن أيب أيب مـ   وابـ

ــن ال وال ــني مل ــيين أل ــي ل   يبتغ
  هوناً فلست بوقـاف علـى اهلـون     
ــني   ــاً إىل ح ــق أخالق   وإن ختل
  عن الـصديق والخـريي مبمنـون      
ــأمون  ــافتكي مب ــاملنكرات وم   ب
ــهم دوين  ــثري كل ــرون ك   وآخ
  فأمجعوا أمـركم شـىت فكيـدوين      

   سبيل الرشـد فـأتوين     ن جهلتم إو
  عيب يف الثوب من حسن ومن لني       ال

  ييوماً من الـدهر تـارات متـارينِ       
  ودي على مثبت يف الصدر مكنـون      

 =  ــــــــــــــــــــــــ
ثابـت أي   : مثبـت .  جتـاريين   : متاريين. واسعة تفهق الدم أي خترجه بقوة       

 معطـاء للـرهن   :أمر ثابت يعين عداوة خمتفية مـستقرة  راهـن ومرهـون       
ومرن وهم من ختزبوا ضده للعداوة متفقني على عدواتـه حـىت تراهنـوا              

. مياسـراً مـن اليـسر سـهالً         : يسراً.   أشكال وأنواع : على حربه أفانني  
  .ابتعدي: بيين
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١٨٣
  بل رب حي شديد الشغب ذى جلـب       
ــهم ــهم يف رأس قائلـ   رددت باطلـ

  عمرو لو لنـت يل ألفيـتين يـسراً         يا
  يواهللا لــو كرهــت كفــي مــصاحبِت

  

  دعـوم راهــن منــهم ومرهــون 
  حــىت يظلــوا خــصوماً ذا أفــانني
  يمسحاً كرمياً أجـازي مـن جيـازينِ       

ـ : لقلت إذ كرهت قريب هلـا        يبيِن
  

من ابن عمه وهـدده أثنـاء    فقد صور لنا ذو اإلصبع مبلغ العدواة        
ذلك مرة بالتصريح ومرة بالتلويح مث فخر عليه بأخالقه من كرم وشجاعة            
وحسن عشرة وهكذا متضي القصيدة وبصورها احلقيقية جتلو احلقائق أمام          
ابن عمه مرة تفتح له باب املودة أمالً يف استمالته واستعطافه ومرة تلـوح              

لقد كان هذا األسلوب بوضوحه     . ني منها بالقوة حتذيراً وديداً إىل آخر بيت     
يف العرض وبصراحته يف اخلطاب من أسـباب خلـود هـذه القـصيدة              

  .وصالحيتها ملعاجلة املواقف العدائية بني األقرباء يف كل زمان ومكان
بـل  ) يل ابن عم  (وتبدت مسات الواقعية يف التصريح بقرابة معاديه        

لظل حمتجزاً بالنبـل    "عداوته  ويف تعداد مظاهر    ) ياعمرو(والتصريح بامسه   
اذا ماخفـت مـن بلـٍد       ...." الخيرج القسر " "شتمي ومنقصيت " "يرميين
كرهـت  " . لو لنـت يل "كيدوين به " "إن جهلتم سبيل الرشد  ..." "هوناً

  :وكذلك تعداد مظاهر تلطفه وتودده" . كفي مصاحبيت
... لساين اخريي مبنون وم   وال... بايب بذي غلق   ما" "عف ندود "

  "فتكي مبأمون وما... نطلقمب
 مـايل قد كنت أعطـيكم  ... " عندي خالئق أقوام ذوي حسب    "

إنـك  ". ألفيتين يسراً مسحاً كرمياً أجازي من جيازيين      ..." "وأمنحكم ودي 
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١٨٤

وأنت تقرأ هذه القصيدة وتصويرها املباشر لواقع العداوة بني األقرباء لتشعر       
  :)١(رفةمبرارة هذا الواقع املؤمل فيذكرك بصدق قول ط

  

   وظلم ذوي القرىب أشد مرارة    
  

   على املرء من وقع احلسام املهند       
  

  

ه يف ختام القصيدة بالقسمة صلقد أحسن الشاعر يف عرضه الذي خل    
 وبالتشبيه الضمين الذي جـاء يف معـرض         -الذي يعد من مسات الواقعية    

نه يستغين ع  جيسد القرابة وكون ابن العم كالكف البن عمه ال         حقيقي مما 
ومع ذلك لو حدث كره وعدواة ومل تفلح الوساطات يف الـصلح ورأب             
الصدع وملِّ الشمل لكان كأن مل يكن كما تقطع الكف حني اإليذاء مـن             

  .معصمها
إن الشعر من الشعور، إحياء ودالالت وفيض وجدان، إن توفر فيه           
هذا العنصر متكن من القلوب ومل تنقص منه صراحة ألفاظـه ووضـوحها       

 من ااز الذي يغلفها بثوب من الغموض حيناً أو املبالغـة حينـاً              وخلوها
جعل هلا قبـوالً     آخر، وقد اتسمت هذه القصيدة ذه السمات املعنوية مما        

وارتياحاً يف النفوس، وقد حيتج قائل بأن الذي أسهم يف مجال هذه القصيدة            
ـ      . فاض عليها من إشعاع الكنايات     هو ما   ا ال فأقول إن دور الكنايـة هن

ينكر، ولكنه جزء من وسائل اإلبداع، باإلضافة إىل أنين أرى أن الكنايـة             
عن الصفة نوع من الواقعية ألا مقصودة هي ولوازمها فهي صورة حقيقية            

 ــــــــــــــــــــــــ
  . وهو أحد أبيات املعلقة ٣٦: ديوانه ) ١(
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١٨٥

ولعل يف خمالفة بعضهم يف عدها من       " جمازاً"رغم عد بعض علماء البيان هلا       
زاً، معترفون بكون اللفظ    يؤيد هذا الرأي، والذين جعلوها جما      غري ااز ما  

املعرب فيه حقيقة والزمه هو ااز فهم يقولون إن يف الكناية معنـيني األول              
حقيقي والثاين الالزم جماز ولكن املنطق يرده فالزم الشيء من جنسه فطول            

حقيقي أيضاً  "النجاد يعين طول محالة السيف حقيقي يلزم منه طول القامة           
  .)١(ذا كثري الرماديلزم منه الشجاعة مثله وك

ومن الصور احلقيقية صورة املستنج الذي ميسي يف أرض خالء ليس        
ا أنيس وقد أضر به اجلوع فيبحث عمن يضيفه فيتسابق الكرماء إلكرامه            
ولذا وصفوه وصوروا حاله يف قصائدهم ومن ذلـك قـول عمـرو بـه               

  :)٢(ماألهت

 ــــــــــــــــــــــــ
راز للعلـوي    والط ٢٣٩شارات والتنبيهات يف علم البالغة للجرجاين       إلانظر ا ) ١(

١/٣٧٥.  
ــضليات)  ٢( ــات يف املف الرجــل : املــستنبح. ١٢٧-٢٠/٢٣/١٢٦-٧ واألبي

يضل الطريق ليالً أو يريد حياً يـأوي إلـيهم فينـبح لتجيبـه الكـالب إن                 
. أنفـاً واملـراد بـه أول الليـل        : مغيب  عرنينـاً   : خفوق. كانت قريباً منه  

داٍن مـن   : وادق. لـع يق يـام ال  أمطـر   : عني من املزن  . تلمع الربوق : تألق
: الـربك . مثل اهلدب من كثـرة املطـر وغـزارة سـحبه          : هيدب. األرض

إبـل عظـام    :مقاحيـد . النائمة ليالً مـن اهلجـود     : اهلواجدبل الكثرية،   إلا
مربـاع  . بيـضاء   : خيار أدمـاء  : روق. مجع كوماء مثلها  : كوم. سنمةألا

= 
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١٨٦
  

  ومستنبح بعـد اهلـدوء دعوتـه      
ـ         ل بـارداً  يعاجل عرنيناً مـن اللي

  تألق يف عـني مـن املـزن وادق        
  أضفت فلم أفحش عليه ومل أقـل      
  فقلت له أهالً وسـهالً ومرحبـاً      
  وقمت إىل الربك اهلواجد فاتقـت     
  بأدمــاء مربــاع النتــاج كأــا
  بضربة سـاق أو بـنجالء ثـرة       
  وقـام إليهـا اجلـازران فأوفــدا   
  فجر إلينـا ضـرعها وسـنامها      
  بقري جال بالسيف عنـه غـشاءه      

  منها وللـضيف موهنـاً    فبات لنا   

  وقد حان من جنم الشتاء خفـوق        
  ــروق ــه وب ــاح ثوب ــف ري   تل

      له هيدب داين الـسحاب دفـوق  
ــضيق  ــان م ــه إن املك   ألحرم
  فهذا صـبوح راهـن وصـديق      
ــادل روقــد كــوم كا   مقاحي
  إذا عرضت دون العـشار فنيـق      

  نكـبني فتيـق   هلا مـن أمـام امل     
  يطريان عنها اجللد وهـي تفـوق      
ــق  ــام عتي ــو للقي ــر حيب   وأزه
ــق  ــصاحلني رفي ــاء ال   أخ بإخ
ــوق ــق وغب   شــواء مســني زاه

 =  ــــــــــــــــــــــــ
ارتفعـا،  :  أوقـدا  .فحـل   : قنيف.  اليت يكون نتاجها يف أول الربيع       : النتاج
مبقـور  :  بقـري . كـرمي : عتيـق . حوار أبيض : أزهر. جتود بنفسها : تفوق

مسـني  : زاهـق .  بعد وقـت مـن الليـل      : موهناً. عنه غشاوة أي مشقوق   
أمـا  : مـصقول الكـساء   .  باردة شـديدة  : اللنب مساًء قرة  : غبوق.  جداً

علـى  . حلليـب على أصله املالءة الناعمة أو الدواية وهي القشرة اليت تعلـو ا     
  .عليه من القشرة التشبيه ويكين بذلك عن احلليب املغلي وما
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

١٨٧
  وبات له دون الصبا وهـي قـرة       
  وكل كرمي يتقي الـذم بـالقرى      

  

  حلاف ومصقول الكـساء رقيـق     
      وللخري بـني الـصاحلني طريـق  

  

قد عرض الشاعر يف هذه األبيات عدة صور حقيقيـة بعبـارات            ف
ضافته له بعد   إل وحسن   وألفاظ صرحية تدور حول إكرام العريب لطارق اللي       

تصوير حاله القاسية اليت عاىن فيها شدة برد الشتاء وطول ليله وماصاحبها            
من مطر ورياح وصواعق وبروق خميفة وهو ماش وسط هـذه الـصحراء             

  ظلمات بعضها فوق بعض

  يعاجل عرنيناً من الليل بـارداً     
  تألق يف عني من املـزن وادق     

  

  تلــف ريــاح ثوبــه وبــروق  
      السحاب دفوق  له هيدب داين  

ويف حديثه عن ضيافته وصف بشاشته وطالقة وجهه له وحـسن           
حيب له من    يؤذيه والتعجيل يف قراه بعد تقدمي ما       حمادثته وحترزه من كل ما    

الشراب، ووصف ناقته اليت ذبح له وأنه ختريها من بني إبل كثرية ووصف             
ولضيفه الشحم سرعة جزرها مبادرة إىل إكرام الضيف، وأن اخلدم قدما له        

 ويأكلوا منه، كما قدموا هلما حوارها فبات هو وضـيفه يف            -لكي يدهنوا 
 وفري وحلاف وأرديـة رقيقـة ناعمـة    نبنعمة عظيمة شواء مسني جداً، ول    

أو إذا محلنا ذلك على التشبيه فهو حليب مغلـي   ) ومصقول الكساء رقيق  (
  .مربد يتدىف به أيام الشتاء ولياليه
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

١٨٨

سدي ملوقف زوجه منه ونفارها وتصويره      أل ا ومنها تصوير اجلميح  
  :)١(أسباب ذلك ومعاجلته للموقف وذلك قوله

  

  أمست أمامه صـمتاً ماتكلمنـا     
  مرت براكب ماهوز فقـال هلـا      

  ولوأصابت لقالت وهي صادقة    
  يأىب الذكاء ويأىب أن شـيخكم     

  

  جمنونة أم أحست أهل خـروب       
  ضري اجلميع ومـسيه بتعـذيب     

ـ        شيبإن الرياضة التنصبك لل
  لن يعطي اآلن عن ضرب وتأديب     

  

..................  
  فإن يكن أهلها حلوا على قضة     

  ملا رأت إبلي قلـت حلوبتـها       
  فإن أهلي األوىل حلّوا مبلحوب      

  وكل عام عليها عـام حتنيـب      
 ــــــــــــــــــــــــ

قضة . سوم يف أصل حليتهومجل م: ملهوز. ٣٦-٤/٣٤واألبيات مطلع املفضلية ) ١(
آثار : احلوادث. تلك السنة ] فيها لنب [أال يكون   : جتنيب.  مكانان: وملحوب

 باحلقوق، بينما الشاعر    :الزمن من اجلدب والربد والنهب وقد فسرها احملققان       
فرق بينها وبني احلق، احلقوق الذي هو ماجيب فيها كنحر للضيف واحلماالت            

تغلب راعيها   أي ال : غري مغلوب . القطعة من االبل  : الصرمة. واملنائح واهلبات 
. تقيمـي : يكون ذلك قرة عني لك وسعادة وأنساً، ختتفـضي        : تقري. لقلتها
للغـزو أو  ) األعداء(رييب ابعادي يف ديار الغربة اهلجوم على األعداء، تغ  : كرى

 احلظـوة   تنالني: حتظىاحتبسي  : اقين.  يف ديار الكرماء   التجارة أو طلب الكأل   
الـذي  : منجوب. اجللد مجع مسك وهو  :  مسوك عظيم: لحبوالقرب مين  س   
  .القشر  دبغ بالنجب وهو
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

١٨٩

  أبقى احلوادث منها وهي تتبعها    
  

  واحلُق صرمة راٍع غري مغلـوب    
  

............  
  فـضي فإن تقري بنـا عينـاً وختت      

  فاقين لعلك أن حتظـي وحتـتليب       
  

ــرييب   ــا وتنتظــري كــري وتغ   فين
  يف سحبٍل من مسوك الضأن منجوب      

  

  
القصيدة صور متعاقبة ملوقف واحد هو اخلصومة بـني الـشاعر           ف

وزوجه وجاءت هذه الصور بأسلوب حقيقي، فكل ماله صلة باملوقف عرب           
جاءت بعـض الـصور     عنه الشاعر بعبارات حقيقية خالية من ااز، وإن         

  .التشبيهية إال أا جاءت كنوع من التفصيل لبعض اجلزئيات
صورة هليئة زوجته اليت عراها الصمت، واستغراب       : فالبيت األول 

أهـو  ! منه هلذه احلال الطارئة، ولذا تعجب من ذلك، فلم يدر ماسـببه؟           
، وحتديـد   "أهل خروب ! "جنون أم إحساس بقرب بعض أهلها البعيدين؟      

يعطي الصورة تأثرياً يف النفس أكثر، فالليل وقت التقاء الزوجني بعد           الزمن  
  .)١(كد وعناء طويل، وهذا ماجيعل املقاطعة فيه أشد على النفس

بيان لسبب هذا الصمات الطارئ وهو الـسبب       : ويف البيت الثاين  
 ــــــــــــــــــــــــ

كُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجاً ِلتـسكُنوا      وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَ    {ولذا قال اهللا تعاىل     ) ١(

تكون يف الليـل      من سورة الروم، والسكىن أكثر ما      ٢١ بعض آية    }...ِإلَيها

  . من سورة األنعام ٩٦ بعض آية }...وجعلَ اللَّيلَ سكَناً... {لقوله تعاىل 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

١٩٠

أال  - وخلفه أسباب أخرى أوردها بعـد قليـل  - الرئيس يف هذه املشكلة 
حد الوشاة واستماعها ألقاويله وتأثرها به، إنه من قومهـا          وهو تعرضها أل  

الذين يسكنون بعيداً عنها، إذ جاء هذا الواشي راكباً مجـالً، ويف عجـز              
البيت بني ماهية هذه الوشاية وهي أا مضارة وايذاء له وتعذيب له كـي              

  .)١(يطلقها
مسعـت  ويف البيتني الثالث والرابع بيان ملا كان عليها اختاذه حينما           

وشاية هذا الراكب، وهو أن ختاطبه بعقل راجح ملا تعرفه عن زوجها مـن            
احلنكة اليت أكسبها إياه خربته باحلياة وممارسته أهواهلا وأن ماهو فيه مـن             
الشيب والشيخوخة والكرب إمنا يكسبانه الصرب واجللد ومكابدة املشاق حىت          

 وسـيعين نفـسه     ولو كلفه ذلك شيئاً كثرياً، فمن حاول مضارته سيتعب        
  .وجيلب هلا الشقاء

ويف البيتني اخلامس والسادس هنا ذكر سببني آخرين لنفارها منـه           
فخرها عليه بسكىن أهلها وأم اختاروا أطايب األرض، فإن         : األول منهما 

أا رأت أنه افتقـر     : كانت كذلك فإن أهله يسكنون أرضاً مثلها، والثاين       
اء، ومايدهلا على فقره هو قلة احللوبة يف        والنساء من خلقهن النفرة من الفقر     

  .إبله

 ــــــــــــــــــــــــ
 شـرح    انظـر  -ذكر ابن األنباري أنه يريد أن تطلق من اجلميح ليتزوجهـا          ) ١(

  .وقد يكون ذلك رد عدواة بينهما) . ٢٦(املفضليات له 
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١٩١

 اعتذار عن قلة احللوبة يف إبله وأن ذلـك      - هنا -ويف البيت السابع  
أمر خارج عن إرادته وقدرته فقد أفنتها حوادث لدهر ومصائبه من املوت            

  .والقحط والنهب واحلقوق كاهلبات واملنائح وإكرام الضيوف 

قد مصاحلة مؤقتة، فـإن آتـت   ل بعوختام الصورة حل وسط يتمثّ    
مثارها وإال حق هلا مقاطعته، وفيه التفاتة عجيبة من الشاعر خلربته بنفـسية             

وأن مايهمها هو وفرة املال لديه، ولذا عرض عليها هـذه اهلدنـة             . زوجه
هـو فيـه     املتمثلة يف آخر بيتني من القصيدة، وهو حث هلا على الرضا مبا           

 وتقيم لديه على أمل كره علـى األعـداء          وماعليه حاله وبذلك تقَر عينها    
وإبعاده يف البالد ومن مث قدومه مباٍل وفري يكون فيه غناؤه وبذلك حتفـظ              
حياءها وتبقي على زوجها وتصلح حاهلا ذا املال وهو مابني إبل أو غـنم       

  .يكثر درها فتحلبه يف وطب كبري من جلود الضأن

ت السابقة صورة كلية    وهكذا تتكون يف أذهاننا من مجلة التفصيال      
متكاملة ملوقف عائلي من عمق احلياة الزوجيـة، موقـف منـافرة بـني              

الـزوج والزوجـة    : هذه الصورة هـي األشـخاص      وعناصر... زوجني
العبارات اليت عرضها الشاعر علينـا حـني        : والراكب، واحلوار اخلارجي  

عليها خماطبة الراكب لزوجه واحلوار الداخلي يف خماطبته هو هلا وماعرض           
  .من حلول هلذا النفار وإعادة أواصر األلفة وقطع دابر العداوة 
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١٩٢

  "الصور النفسية"الصور الداخلية: النوع الثاين
تبدو الصورة النفسية يف عدد من الصور احلقيقية كوصف الشعراء          

هيتهم املشيب ومن ذلك قول تأبط شراً يف        اللطيف أو بكائهم الشباب وكر    
  :)١(وصف الطيف

  الك مـن شـوق وإيـراق      عبد م  يا
  يسري على األين واحليات حمتفيـاً      

  

  ومر طيف علـى األهـوال طـراق         
  نفسي فداؤك من سار علـى سـاق     

  

هذان البيتان صورة نفسية هي يف حقيقتـها جتـسيد للمكابـدة            
 لكونه صعلوكاً،   -العاطفية اليت يعانيها الشاعر يف تفرده وتواريه يف الفيايف        

 عن التطلع من مكان العزلة والبعد إىل األنيس         فالطيف رمز للشوق وتعبري   
  .واحلبيب املفقود أو البعيد

وقد تكونت هذه الصورة من جذم عاطفي شعوري واختذت للتعبري       
عن هذا اجلذم جتسيداً خيالياً هو الـشوق املخاطـب واألرق، وقـدمت             
الصورة اخليالية املبتكرة املعربة عن هذه احلالة العاطفية بأسلوب الوصـف           

لواقعي، إذاً الصورة ذات مضمون شعوري يف معرض خيـايل يف عـرض      ا
لغوي حقيقي غري جمازي ويف الصورة ظالل من الوحشة واخلوف والشعور           

 ــــــــــــــــــــــــ
: مالك. مايعتاد من احلزن والشوق   : العيد . ٢٧/والبيتان مطلع املفضلية األوىل     ) ١(

الفجـائع واألحـداث    : األهوال.  خيال: طيف. مؤرق: إيراق. أعظمك ما
نوع مـن   : األين. صيغة مبالغة من الطروق ليالً    : طراق. واملصائب واملخاوف 

  . حافياً: حمتفياً. احليات وقيل ذكورها 
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١٩٣

 هذه الظالل اليت متـأل       ،باخلطر أو التهديد من قبل املكان امللئ بالزواحف       
عر فراغ الصورة أو حمتواها الداخلي هي إلقاء أو إضفاء تلقائي لذاتية الشا           

اخلائفة ولظروفه من االنقطاع والوحشة والتفرد يف الفيايف اخلاليـة فقولـه        
لفظة مألت جو الصورة كلـه      " األهوال" "ومرطيف على األهوال طراق   "

بغمام من اخلوف الذي يكابده الشاعر يف انفراده، وقـد جـرت كلمـة             
تداعي الطبيعيـة رمـزاً      من عناصر الصورة ب    وهي عنصر أساس  " األهوال"
" يسري على األيـن واحليـات     : "دياً جلانب من هذه األهوال وهو قوله      ما

فالطريق مفروشة بتجمعات أو ثلل من احليات، وهذا التـداعي يـربز يف             
  .الصورة من املكان املخوف

بالفعـل  " طراق"والظالل الزمانية ترافق الظل املكاين بصيغة املبالغة    
 تكتمل للصورة عناصرها إشارة إىل الليل، بذلك" سار"اسم فاعل  " يسري"

املوحية من اإلحساس النفسي وإضفاءات الزمان واملكان، يضاف إىل ذلك          
عنصر احلركة يف الصورة، وهو الطيف الذي يسري يف الظلمات بعني من            

  .يعبأ باألخطار الشاعر احلامل عاري القدمني ال

ياعيد مالـك   : ويف الصورة وحدة نفسية تبدأ مبناجاة عاطفية بقوله       
مث باستحضار صورة احلبيب ختيالً، مث بلقاء سعيد يشفي         " شوق وإيراق من  

نفسي فداؤك من   : تلك النفس املشوق وهو قوله بعد أن وصل إليه الطيف         
  .سار على ساق 
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١٩٤

هذه الصورة حبد ذاا موقف أو قصة موجزة كاملـة ذات بدايـة          
ى ووسط واية، وقد استطاعت الصورة بإجيازها وإحكامها أن حتتوي عل         

العناصر النفسية وعلى الظالل املكانية والزمانية، وامتازت باإلحاطة ـذه          
  .العناصر كلها، من خالل الوصف احلقيقي وتصوير احلركة معاً

ومن الصور النفسية بكاء الشعراء الشباب، ومماصيغ منها يف قالب          
  :)١(حقيقي قول سالمة بن جندل السعدي

  

  أودى الشباب محيداً ذو التعاجيب     
  وىل حثيثاً وهذا الشيب يطلبـه     

  أودى الشباب الذي جمد عواقبه    
  وللشباب إذا دامت بـشاشته    

  

  أودى وذلك شأو غـري مطلـوب        
  كان يدركه ركض اليعاقيب    لو

  فيه نلذ وال لـذات للـشيب      
   ود القلوب من البيض الرعابيب    

  

  

تبدو هذه املعاين وكأنها آهات حزين وأنات مضىن وزفرات مفجع          
مل يف نفسه من احلزن على فقد شبابه الذي بفقده فقد كل متعة يف              اعت ملا

حياته فبدت زفراته حسرة على املفقود وفواته، وأناته استشعاراً لعواقـب           
 وقد بدا ذلك يف لفظه فاألفعال اليت أخرب ا عـن فنـاء    ،املشيب وأسقامه 

 ومما عزيزتشعرنا بآهات احلزن لفقد     ))وىل(( ))أودى((.شبابه بألفها املمدوده  
 ــــــــــــــــــــــــ

. ٩٠:واألوالن منهما تقدما ص   .  ١٢٠-٢٢/١١٩واألبيات مطلع املفضلية    )  ١(
الرعابيب مجع رعبوب ورعبوبه وهي اجلارية      . اؤه ونضرته وحسنه  : بشاشته

  .البيضاء احلسنة الرطبة احللوة
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١٩٥

ثالثاً واستخدامه األلفاظ املوحية    " أودى"يزيد أثر الصورة وعمقها تكراره      
، حثيثاً،  - مبعىن غري مدرك   -أودى، ولّى، غري مطلوب   (بالفوت والذهاب   

فهي ألفاظ نابعة من احلس الـشعوري  ) ذا دامت بشاشتهإلو كان يدركه،    
 وأسـقام الـشيخوخة     واأللفاظ املنونة تشعرك بأنة الضىن    . احلزين املدنف 

)   حثيثاً، جمد ،املشبعة تضفي على الـصورة      -والقافية املردوفة ) محيداً، شأو 
أثراً من آثار نفسية كأا زفرات مفجع، ولذا عد مثل هذه املقدمة من بكاء       

  .الشعراء على شبام 
لقد استطاع الشاعر إبراز هذه الصورة اليت اضطرمت داخل نفسه          

جمـد  .. ود القلـوب  ... فيه نلذ، وللشباب  (در لذته   املكلومة بذهاب مص  
فاتشحت بآثار هذه النفس اليت ترى ذهابه خسارة فادحة حلت ا     ) عواقبه

  ".لو كان يدركه"
وتطالعنا يف ثنايا املفضليات صورة أخرى لرجل كان كثري الرحلـة    
إىل ملوك العرب يف العراق، كثري املنادمة هلم، فلما كرب وعمي، هاجـت             

األسود : يسه ملا آل إليه حاله من الضعف تذكراً ملا كان عليه أال وهو           أحاس
  :)١(بن يعفر النهشلي والصورة قوله يف مطلع قصيدتها

 ــــــــــــــــــــــــ
: حمتـضر .  اخلايل مـن اهلمـوم     :اخللي . ٤٤/٢١٦واألبيات مطلع املفضلية    )  ١(

.   مجـع سـد   : األسـداد . أغضين وأهزلين : شفين. وساديت  : وسادي. حاضر
املـوت   عـىن      : ذي األعـواد  .  ماارتفع من األرض بـني اجلـبلني        : تلعة

مجـع حتـف وهـو      : احلتـوف . حيمل عليه امليت من األعواد     ما: باألعواد
= 
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١٩٦

  
  نام اخللى فمـا أحـس رقـادي       

  يمن غري ماسقم ولكـن شـفنِ       
ـ    ومن احلوادث ال     يأبالـك أنِن

  أهتدي فيهـا ملوضـع تلعـة       ال
  يولقد علمت سوى الذي نبـأتنِ     

ــة وا ــاإن املني ــوف كالمه   حلت
  لن يرضيا مـين وفـاء رهينـة       

  

  واهلــم حمتــضر لــدى وســادي  
ــؤادي   هــم أراه قــد أصــاب ف
  ضربت علـي األرض باألسـداد     
  بني العـراق وبـني أرض مـراد       
  أن الــسبيل ســبيل ذي األعــواد
  يويف املخـارم يرقبـان سـوادي      
  من دون نفسي طـاريف وتـالدي      

  

  

 وعلى وسـاده    كثرة مهومه اليت جتسدت حىت اجتمعت عند رأسه       ف
كانت السبب يف عدم نومه ويف طول سهره بينما من هم خلو من اهلمـوم      
نائمون مث أكد مقدار هذا اهلم ومدى متكنه منه فهو هم قد أسقمه ومتكن              
من سويداء قلبه، مث تعمق يف احلديث عن ماهيته ومسبباته وأنه جنم عـن              

 ملا يف نفـسه     -يشعرحوادث عظيمة أملت به جعلته مقيداً بني كرب وعمى          
 كأن األرض جعلت سداً وراء سد متنعه من املـسري           -ومع سعة أرض اهللا   

يهتدي إىل مرابعها، بعد أن كـان   يعرف معاملها، وال فيها، فظل متحرياً ال   
أمهر خريت فيها ينتقل بني ملوكها وكربائها، فانعكس ذلك على نفسيته            

 -ل الطريق إىل املوت وأنه    فظهرت أمامه احلقيقة جلية يف رؤيته أن هذا أو        
 =  ــــــــــــــــــــــــ

) والطريـق بـني اجلـبلني     (منقطع أنف اجلبل    : املخارم. يعلو: يويف. املوت
  .ورثته من آبائي قدمي مايل وما: تالدي.   حديثي من املال: طاريف
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١٩٧

يريد إال نفسه معرضاً عـن كـل          قد بدا شبحاً يتراءى له ال      -أي املوت 
  .إغراءات املادة من القدمي واحلديث

إن الضغط النفسي الناجم عن الكرب والعمى أبعد عنه النوم فـأنتج            
مضى حبسرة وزفـرة، وآنيـة       هذه الصورة التذكارية اآلنية، تذكارية ملا     

اله وكونه عاجزاً عن الضرب يف األرض، لكنه تناسى كـون           بتصويره ح 
تصور يف ذهنه مـن ضـرب األرض     ذلك بسبب عاهاته فجعله بسبب ما     

باألسداد واحلواجز املانعة له عن الضرب فيها، مع متثل شبح املوت لـه يف              
كل طريق، فيظل منه يف خوف وتوجس، حماوالً أن يفتدي نفسه منه بكل             

  . نفسه ويصبح ذلك أمراً يقينياً لديهطارف وتليد فيأىب إال
     يولقد علمت سوى الذي نبـأتنِ     

  أن الــسبيل ســبيل ذي األعــواد  
  

ومن التصوير النفسي هذه الصورة االجتماعيـة لـبعض فقـراء           
جيدون قوتاً إال مؤقتاً فإن فين فنوا معه، وبدأوا بالبحـث     األعراب الذين ال  

زرد بن ضرار وصف فيها حال      عن مصدر آخر للرزق، إا صورة رمسها امل       
ونفسية صياٍد من بين صباح كان ميتلك كلبني يتصيد ما، كانا مـصدر             
رزقه، فماتا مجيعاً يف وقت واحد، وقد صور الشاعر الصائد بعد أن مسـى              

  :)١(أجريتهما فقال
 ــــــــــــــــــــــــ

ــضليات )  ١( ــات يف املف ــلوقني. ١٠٢-٧٤/١٧/١٠١-٦٧األبي ــة ت: س ثني
ضـئيل ضـعيف    : خامـل . هلك: أودى. سلوقي تنسب إىل سلوق باليمن    

  .يـسأهلم ثوابـاً ونـائالً     : يـستثيبهم طـاف   : طوف. مفتقر: عائل. حزين
= 
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  بنات سلوقيني كانـا حياتـه     
  وأيقن إذ ماتا جبـوع وخيبـة       

  فطوف يف أصحابه يـستثيبهم    
   مثل املغايل وخرمـل    إىل صبية 

  يفقال هلا هل من طعام فـإننِ      
  نعم، هذا الطوى وماؤه   : فقالت

  فلما تناهت نفسه من طعامـه     
  فضل ردائه -يريد النوم -تغشى

  

  فماتا فأودى شخصه فهو خاملُ      
  وقال له الشيطان إنـك عائـل     
  فآب وقد أكدت عليه املـسائل     
  رواد ومن شر النساء اخلرامـلُ     
ـ         لُأذم إليك الناس أمـك هاب

  وحمترق من حائل اجللد قاحـل     
  وأمسى طليحاً مايعانيه باطـل    

البالبلُ    ىفأعي على العني الرقاد   
  

هذه صورة نفسية من طراز آخر رصدها الـشاعر هلـذا الـصياد         
ونفسيته بعد فقده كلبيه اللذين كانا مصدر قوته، ختتلف عن سابقاا مـن   

نا أا صـور منبعهـا      يهم الصور النابعة من نفسية الشاعر نفسه، كل ما       
 =  ــــــــــــــــــــــــ

ــة أي : أكــدت. رجــع : آب ــسرت وامتنعــت وصــارت كالكدي تع
طوافـه يف   : رواد. محقـاء : خرمـل .  السهام التصال هلا  : املغايل. الصخرة

. أي فاقد لك أو لغريك دعـاء علـى سـبيل اخلـري            : هابل. بيوت جاراا   
. يـابس جـداً   : أتى عليـه احلـول قاحـل      : حائل.   البئر املطوي : الطوي
مـن الطلـح والطالحـة وهـي     : طليحـاً . الغايـة انتهت وبلغت   : تناهت

فـضل ردائـه، مـازاد      . جعل ثوبه غشاًء لوجهه   : تغشى.  اإلعياء والضعف 
:  البالبـل .، وهي باليـاء ال بـاأللف؛ ألنّ أصـلها يـأئي        امتنع: يأعي. منه

  .اهلموم واألحزان
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١٩٩

النفس البشرية أو قل فجرا خلجات نفسيته أو هي سرب ألغـوار نفـس              
ولذلك ملـا  ) كانا حياته(مكلومة فقدت ماتراه سبباً يف بقائها وبقاء أسرا    

وجاءتـه وسـاوس    ) خامل  (وكسل يف طلب الرزق فهو      ) أودى) (ماتا(
ن، وأصبحت هـذه    النفس البشرية اليت تفزعها احلوادث ومفاجاءات الزم      

ومتثل له الشيطان بوسوسـة     ) جبوع وخيبة ... وأيقن  (الوساوس لديه يقيناً    
يزيل عنه   ، فلم جيد ما   )وقال له الشيطان إنك عائل    (أكرب وهي الفقر الدائم     

كابوس اجلوع وشبح الفقر إال األصحاب فطوف فيهم فخاب ظنـه، ومل            
ألقـاه   ليه نفسه وما  وسوست إ   هلم إال اخليبة وتأكد ما     هيكتسب من سؤال  

 الشيطان يف روعه، فرجع صفر اليدين خايل الوفاض إىل صبية ضـعاف ال            
نفع عندهم وإىل امرأة محقاء طوافة على البيوت حق للشاعر أن يـصفها             

يف نفس الصائد ألنه بعد رجوعه إليها        بشر النساء، ولعل هذا املعىن هو ما      
ة يف هذا الذم، ولذا دعا على وطلبه الطعام منها ذم الناس كلهم فلعلها داخل       

 أمها بالفقد، قد يكون فقدها هي، لكنه مل يصرح لكوا امرأة محقـاء ال             
  ماء وكأن) هذا الطوي وماؤه  (جدوى للتصريح أمامها، فردت عليه جبفاء       

البئر طعام، ومل تتلطف معه يف تقدمي طعامها القاحل إذ جعلته حمترقاً ومـن     
ل ذلك مما يسد منافذ شهوة الطعام لديـه،         جلد حائل مع التصريح له بك     

نال منه بعد اجلهد والعناء الذي لقيه من التطواف يف أمر            ومع ذلك نال ما   
معيشته، فحاول بعد أن يريح نفسه من عناء يومه فلم جيد الفراش الـوثري              
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٢٠٠

واملكان اهلادي اآلمن إمنا استلقى يف موضعه وتغشى فضل ردائه فحـاول            
  .أثقله من مهوم نفسه وبالبلها مانوماً فأباه عليه 

إا صورة بائسة لنفسية هذا الصياد املبتلى بالفقر واجلوع ومحـق           
يضاعف مهومه وحيرمه لذة النوم، وقد خلص الشاعر حاله البائسة           املرأة مما 

  :)١(يف أول بيت من وصفه له بقوله
  ن كنت مغـزراً   إفعد قريص الشعر    

   لنعت صـباحي طويـل شـقاؤه      
  

  زير الـشعر ماشـاء قائـل      فإنّ غ   
  لــه رقميــات وصــفراء ذابــل 
  

فهو يف شقاء طويل وهي أول صورة للبؤس يليها عدة صور تؤكد            
) طوف، أكدت عليه املسائل   ) (جوع، خيبة، عائل  ) (خامل(هذه الصورة   

) جوٍع خيبة (واستخدم الشاعر التنكري والتنوين إلبراز ذلك بأقوى صورة         
أي طعـام دون    ) هل من طعامٍ  (وسؤاله  جوٍع عظيم الزم وخيبة ماحقة،      

  .تيسر إن وجد مواصفات ليأسه أن جتد شيئاً، ولذا فهو راض مبا
بعد أن حدثنا عن شقائه طوال      ) يريد النوم (ووصف الشاعر له بأنه     

 بأن النوم هو الذي يدامهه ويفاجؤه، لكنـه         ئيومه وكونه أمسى متعباً يوم    
  .يه مهومه اقتراب النوم من عينيهيستعد له ويهيئ نفسه طلباً له، فتأىب عل

وهكذا جند الصورة احلقيقية ذات أنواع ثالثة حسب ماظهر يل من           
استقراء املفضليات فمنها ماخال من تصوير املواقف والنفسيات وأطلقـت          
عليه تسمية الصورة الوصفية اردة، ومنه ماهو تـصوير ملوقـف معـني            

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٦٤-٦٣األبيات ) ١(
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٢٠١

مسيته الـصور اخلارجيـة   أ وحادثة اجتماعية ذات شخوص وحوار ومها ما     
تضمره األنفس وتكنه الضمائر، وهو الصور       صور فيه الشعراء ما    ومنها ما 

الداخلية وكل ذلك جاء بعرض حقيقي وعبارات وصفية خالية من الصور           
البيانية، وإن استعان الشاعر بنوع منها فإمنا يف توضـيح جزئيـات مـن              

  .جزئيات الصورة احلقيقية الكلية
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  )١(املبحث الثاين

  

  :أمناط الصورة حسب صلتها باحلواس
  

يستمد الشاعر صوره الشعرية من مصادر شىت، يف مقدمتها البيئـة           
لتلـك   اليت يعيش فيها، ويعتمد على حواسه كلها يف التقاط املادة األولية          

  .لديه من قدرات إبداعية، وخربات ثقافية الصور، مث يصوغها عنها مبا
احلديثة بالعالقة بني احلواس والصور     لذلك تم الدراسات النقدية     

صـور بـصرية    : الشعرية، وتصنف الصور حسب ارتباطها باحلواس إىل      
ومسعية وذوقية ومشية وملسية، والفيصل يف هذا التصنيف هو الغرض األظهر           
يف الصورة، فإذا كان غرضها الرئيسي إظهار الشكل أو اللون أو احلركـة             

نفت ضمن الصور البصرية، ولـو      أو أي شيء آخر يدرك بالبصر، ص      ... 
ذا كان غرضـها    إو... كان فيها عناصر أخرى، ترتبط بالسمع أو الشم         
  .)٢(األول إظهار الصوت صنفت ضمن الصورة السمعية
 ــــــــــــــــــــــــ

  .من الفصل األول أمناط الصورة الفنية يف املفضليات ) ١(
... الصورة الفنيةيف الشعر اجلـاهلي    : من الدراسات اليت طبقت هذا التصنيف     ) ٢(

، الصورة يف شعر بشار بن برد ١٩٣-١٩٠: ص  انظر. نصرت عبد الرمحن /د
، والصورة الفنية يف شعر انون حممود عباس        ٣٢٠-٢٨٥و٢٢٧-٩٩انظر ص 

  .١٤٠-١٣٥ :رسالة ماجستري من كلية اللغة العربية جامعة األزهر انظر ص
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٢٠٣

وسوف أطبق هذا التصنيف على الصور اليت وجـدا يف قـصائد           
  .املفضليات، وأتتبع العالقة بينها وبني احلواس ودالالت تلك العالقة

ر احلواس تعامالً مع الواقع حاستا السمع والبـصر، وعنـد            وأكث
استعراض الصور يف املفضليات ظهر يل أن الصورة اليت تعتمد حاسة البصر            
تغطي أكرب مساحة من صور شعرائها، وهذا امتداد طبيعي كامتداد البصر           
ومساحته؛ لذلك تقل الصور البصرية عند الشعراء الذين حرموا نعمة النظر           

  .، ولذا سأبدأ باحلديث عنها)١(بن بردكبشار 
  

  "الصورة البصرية: "أوالً
  

التشكيل الفين الذي يظْهـر اهليئـات يف        : يقصد بالصورة البصرية  
املقام األول، فيظهر األبعاد واحلجوم واملساحات واأللوان واحلركة، وكل         

  .يدرك حباسة البصر ما
رية تنقسم  ومن خالل دراسة هذه الصور ظهر يل أن الصورة البص         

  :إىل ثالثة أقسام
 ــــــــــــــــــــــــ

. ١٠٧-١٠٦: عبد الفتاح صاحل نافع ص    /انظر الصورة الفنية يف شعر بشار  د       ) ١(
بشار بن برد أبو معاذ ويلقب باملرعث وهو الذي جعل يف أذنـه             : وبشار هو 

شاعر خمـضرم أدرك الدولـة      . الرعاث وهي القرطة، وذلك حني كان صغرياً      
. ني لوال جمونه وشعره مطبـوع       األموية والعباسية، رمي بالذندقة، أشعر احملدث     

  .٢/٥٢ والعالم ٢/٧٥٧هـ انظر الشعر والشعراء ١٦٧-٩٥عاش بني 
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٢٠٤

  .صور بصرية متحركة -١
  . صور بصرية ساكنة-٢
  . صور بصرية ملونة-٣
  : الصورة البصرية املتحركة-١

هي كل صورة بصرية غلبت احلركة على أجزائها وتركيبها، كقول   
  :)١( يف وصف حصانه-رضي اهللا عنه-املزرد بن ضرار

     مربز غايات وإن قيـل عانـة      

      عاث فيها خمايـل    يذرها كذودٍ   

فهو يشبه حصانه حال مطاردته احلمر الوحشية وتفريقه هلا برجل          
كرمي مفاخر جبوده، دخل وسط إبله وحنر عدداً كبرياً منها، وكذلك هـذا        
احلصان لنشاطه وسرعته وسبقه بلحق هذه احلمر، فيصرع منـها فارسـه            

علـى عناصـر    أعداداً كبرية يف أماكن متعددة فالصورة يف طرفيها تعتمد          
ناحر اإلبل، واجلثث املتناثرة    وحركة كل من الفرس     : ندركها بالبصر وهي  

  .هنا وهناك
 ــــــــــــــــــــــــ

مجع غاية، وهي مدى    : سابق غايات :  مربز ٢١/١٧/٩٦والبيت يف املفضليات    ) ١(
من : عاث.  القطعة من اإلبل  : الذود. القطعة من إناث احلمر   : العانة. السباق

، وكان من عادة بعـض      .  بكرمه مراءٍِ فيه   مفاخر: خمايل.  العيث وهو الفساد  
العرب يف اجلاهلية أن ينحر عدداً كبرياً من اإلبل، ويتركها للناس أو للسباع أو           

انظر بلوغ األرب يف معرفة أحـوال       . وقد يتبارى اثنان يف فعل ذلك     ... للطري
   .٣/٣٠العرب لآللوسي 
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٢٠٥

مثة صور متتد احلركة فيها وتتواىل يف سلسة متصلة تظهـر فيهـا             
تفصيالت عدة، تكون مبجموعها الشكل النهائي للصورة لذلك تشكل يف          

ريـق حمبوبتـه    العادة من عدة أبيات ومثال ذلك قول احلادرة يف وصف           
  :)١(وعذوبته

  وإذا تنازعان احلـديث رأيتـها     
  بغريض سـارية أدرتـه الـصبا       

  ظلم البطاح له االل حريـصة     
  لعب السيول به فأصبح مــاؤه     

  

  حسناً تبسمها لذيـذ املكـرع       
  من ماٍء اسجر طيب املستنقع     

  فصفا النطاف له بعيد املقلـع     
  غلالً تقطع يف أصول اخلـروع     

  

 ــــــــــــــــــــــــ
تشف من ريقهـا،    ماير: املكرع . ٤٥-٨/٨/٤٤-٥واألبيات يف املفضليات    ) ١(

مـادة  ".  ماء السماء "مايدل على أنه موضع الكرع وهو موضع      : ويف اللسان 
وهو هنا على سبيل التشبيه أوالً باملكرع مث انتقل منه إىل ااز املرسـل           . كرع

. طـري جديـد  : غريض. وعالقته احمللية فاملكرع حمل ملايكرع منه وهو الريق  
. تخرجته واستحلبته ألن الريـاح لـواقح   اس: أدرته.  سحابة متطر ليالً  : سارية
ظلم . املوضع الذي استنقع فيه املاء    : املستنقع. فيه كدرة مل يصف بعد    : اسجر
مجع أبطح  : والبطاح. أصاا يف غري حينها   " : من ظلم املطر األرض   : "البطاح

ماء جيري يف أصـول     : غلالً. الكف: املقلع. وهي األرض اللينة ومنها البطحاء    
السيل الضعيف يسيل من بطن الوادي أو التلـع يف  : الغلل: اللسانالشجر ويف  

الظاهر على وجه األرض ظهوراً قليالً وليس له ِجرية، فينخفض    : الشجر، وقيل 
  .   مادة غلل" مرة ويظهر مرة
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٢٠٦

ركة فيها، فنحن نتابع حركات املاء فيهـا        فهذه صورة تعددت احل   
 وسائل الترشيح الطبيعية لتنقية ميـاه       -يف آخر الصورة  -وتنقالته حىت بلغ    

  .األمطار، واليت يكون ماؤها أعذب األمواه
استخراج ريح الصبا هلذه السحابة، وسوقها هلـا        : فاحلركة األوىل 

   .)١(وهي من الرياح اللواقح اليت يتفاءل العرب بوا
واالالل يدل علـى قـوة      . االل هذه السحابة  : واحلركة الثانية 

واحلرص قشر األرض لقوة االـالل      " حريصة"املطر، وزاد يف القوة قوله      
  .وكثرة املاء وجريه وهو حركة أيضاً

بعد االل املطر سيالن األودية والشعاب من كل        : واحلركة الثالثة 
ختالطها لعباً ألا تذهب بـه إىل       جهة، وقد جعل الشاعر هذه السيول وا      

  .كل جهة، حسب مرتفعات األرض ومنخفضاا
وهي احلركة اهلادئة آلخر مياه الـسيول، حيـث    : واحلركة الرابعة 

د وتصفو، وهذه احلركات مبجموعهـا      كتتجمع حتت جذوع األشجار لتر    
  .صفاء ولذة ريق حمبوبته.. هي الطرف الثاين يف معادلة الصورة

يت جتسد احلركة بعدة صور جزئية تتـآزر فتـألف         ومن الصور ال  
 ــــــــــــــــــــــــ

وتزعم العرب أن   .... ريح تقابل الدبور    : والصبا" "صبا: "قال يف اللسان مادة   ) ١(
صه يف اهلواء مث تسوقه، فإذا عال كشفت عنـه          الدبور تزعج السحاب وتشخ   

واستقبلته الصبا فوزعت بعضه على بعض حىت يصري ِكسفاً واحداً ، واجلنوب            
  " .تلحق روادفه به ومتده من املمدد، والشمأل متزق السحاب
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٢٠٧

لـصورة الـيت   صورة كلية متحركة تشد املستمع، وجتعله يتابعها باهتمام ا        
 لسرعة ناقته حيث شبهها بـسرعة       -رضي اهللا عنه  - رمسها متمم بن نويرة   

محاٍر وحشي غليظ تبادره يف سريه أتان نفور مسينة قوية حني وردمها املـاء         
  : )١(قال

  بعد الكاللة والـسرى   فكأا  
  حيتازها عن جحشها وتكفـه     

  

  علــج تغاليــه قــذور ملمــع  
   عن نفسها، إن اليتـيم مـدفع      

  

.......  
  حىت يهيجها عـشية مخـسها     
  يعدو تبادره املخارم مسحـج    

  

  للورد جأب خلفهـا متتـرع       
  كالدلو خان رشـاؤه املتقطـع     

  

  

ملبـاراة  فهذا هو املشهد األول من الصورة، ومتثلت احلركة فيه يف ا          
، وليزيد الصورة حركة جعلـه     "علج تغاليه قذور ملمع   "بني احلمار وأتانه    

 ــــــــــــــــــــــــ
. التعـب واإلجهـاد   :الكاللـة . ١٣/٩/٤٩،٥٠-٩بيات يف املفضليات  واأل)  ١(

قـد أشـرق    :ملمـع .أتان سيئة اخللق  :قذور.تسابقه:تغاليه.محار وحشي :علج
 متنعـه ألـا ال    : تكفه.حيوزها ويعزهلا عن جحشها   :حيتازها.ضرعها حلملها 

يـستحثها  : يهيجهـا . ألنه لـيس منـه    : حتب مفارقة ولدها، وجعله يتيماً    
: متتـزع . محـار غلـيظ   : خامس يوم من ورودها جأب    : وحيركها مخسها 

. صـلبة قويـة   : مسحـج .  يف اجلبال  الطرق: املخارم تسابقه: تبادره. متسرع
احلبـل الـذي    : الرشـاء . من اخليانة على التشبيه أي انقطع حبلـها       : خان

  .١٤٨-١/١٤٧انظر شرح التربيزي  . يستقى به
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٢٠٨

  .سيئة اخللق نفوراً ممايزيد يف السرعة واملباراة بينهما
أي حامالً أشرق ضرعها، وفيه     " ملمع"يزيد األتان قوة كوا      ومما

 وحامالً، سـيجعلها أشـد      - يف طبعها  -الداللة على مسنها، وكوا نفوراً    
 على عادة احليوانات حني احلمل تكره قرب الفحـل،          - أيضاً -وراً منه نف

ترعاه وختشى عليه ممايزيد يف نفرا من احلمار، حىت         " جحشاً"كما أن هلا    
إذا اضطرها الظمأ بعد مخسة أيام للورد، كان السباق بينهما قويـاً فيـه              

وتـه  مبادرة وسرعة شديدة، فالعطش يدفعها والعري يهيجها ويستحثها بق        
وقد جعلها أمامه ليضمن سرعتها وعدم تلفتها لولدها والطريق ضيقة بـني          
جبال وصخور، وقد زاد الصورة إيضاحاً وتصويراً حلركتها أثنـاء هـذه            

كالدلو خان  "العملية واقعية التشبيه ودقته حيث شبهها بدلو انقطع رشاؤه          
ـ       إفالدلو  " رشاؤه املتقطع    ر كلمـح   ذا انقطع رشاؤه سيهوي إىل قعر البئ

  . البصر، وسيلحقه حبله املتقطع بسرعة 
مشهد فرارمها من الصياد بعد مفاجأته هلا وإطالقه        : واملشهد الثاين 

  :)١(سهامه عليها
 ــــــــــــــــــــــــ

: غـاب  . ٥١-٥٠ ص ١٩-١٤األبيات من القـصيدة نفـسها ورقمهـا         )  ١(
قـائم ويـدل عليـه الروايـة     : نابت. طلق على كل نبت ملتف  أقصب، مث   
قد تكسر وأمالتـه الـريح والـسباع واحليوانـات          : مصرع. ثابتاألخرى  

. العـني : الـشريعة . من املالقاة أي املواجهة واملـصادفة     : القى. حني الورود 
بيت خيتبئ فيـه لـئال يـراه        : ناموسه. اسم الصياد : صفوان. الصقاً: الطئاً

= 
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٢٠٩

ــا ــاً فوقه   حــىت إذا وردا عيون
  القى على جنب الشريعة الطئـاً      

  فرمى فأخطأها وصادف سـهمه    
  أهوى ليحمى فرجها إذ أدبـرت     
  فتصك صكاً بالـسنابك حنـره     

  ئ يـأتو أتـوه ملـا عـال        ش ال
  

  غاب طوال نابـت ومـصرع       
  صــفوان يف ناموســه يتطلــع

     جمـزع حجراً ففلل، والنضى  
    رعزجالً كما حيمى النجيد املُش  

ــم وال ــدل ص ــورع وجبن   تت
     فوق القطاة ورأسـه مـستتلع  

  

فهذه مطاردة أخرى ذات حركة قوية فراراً من الصياد ومن سهامه           
ليكـون أشـد لـذعر    " رمى فأخطأها: "ا قال وإمن" (فأخطأ"اليت رمى ا    

   )١( )احلمار، واذا ذعر كان أشد لعدوه
فهي نـوع مـن املبـادرة       " أهوى: ومتثلت هذه احلركة يف قوله    

واإلسراع الدال على القوة واحلماية ألتانه حيث استدبرها محية وجندة، مع           
  .صوت قوي نابع من شدة اجلري

 =  ــــــــــــــــــــــــ
. مكـسر : جمـزع . السهم بالريـش والنـصل    : النضي. ثلم: فُلّل. الوحش
. الفـارس ذا النجـدة    : النجيـد . ذا زجل وهـو صـوت مرتفـع       : زجالً

. تـضرب بقـوة   : تـصك . الذي أشرع نفسه يف احلرب أي قدمها      : املُشرع
: يـأتو .  تكـف : تتـورع . احلجـارة   : اجلندل.  مقدم احلوافر : السنابك

  متقدم مرتفع: مستتلع. موضع الردف منها : القطاة. يعمل عمالً حسناً
  ٦٩ابن األنباري )١(
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٢١٠

بينه وبينها جنـدها تـضربه      ويف بيان قوة اجلري وسرعة املالحقة       
حبوافرها العن تعمد وقصد، ولكن بسبب شدة عدوها، وكما تصكه مبـا            

  .تثريه خلفها من حجارة
لقد استطاع الشاعر أن يربز لنا هذه احلركة معتمداً على العناصـر         
املتحركة اليت يلتقطها البصر، واليت تؤدي يف النهاية إىل إدراك معني حلركة            

  .ناقته السريعة
  

  : الصورة البصرية الساكنة-٢
  

هي كل صورة اعتمدت يف جزئياا على حاسة البصر لكنها خلت           
  .من احلركة أو أن احلركة ليست مرادة فيها

وتطالعنا يف املفضليات صور بصرية ساكنة كثرية، وجند أغلبها من          
ال املركبة الطويلة ومن ذلك قول علقمـة        " القصرية" قبيل الصور املفردة    

  :)١( تصويره ناقتهالفحل يف
  

     هل تلحقين بأخرى احلـى إذ شـحطوا   

     حل علكـوم  ضجلديةٌ كأتان ال    

  

 ــــــــــــــــــــــــ
. بعدوا: شحطوا. آخرهم: أخرى احلى. ١٤/١٢٠/٣٩٨البيت يف املفضليات و) ١(

. انثـى احلمـار   : األتـان . غليظة:  علكوم. ناقة شديدة صلبة قوية     : جلذية
أتـان  : الصخرة تكون يف املاء ويقال هلا     : فأتان الضحل . املاء القليل   : الضحل
  .أتن : اللسان مادة: انظر.  املاء القليل وتشبه الناقة ا: والثميل. الثميل
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢١١

ـ             : فقد شبه ناقته اليت تيمىن أن نلحقه بأحبته الذين رحلوا عنه بـ
أتان الضحل وهي الصخرة تكون يف الوادي، وخص هذا النـوع مـن             (

النـوع مـن    ، فهذا )١()الصخر، ألا إذا كانت يف املاء امالست وصلبت   
الصخور ثابت راٍس قوي اليتزحزح ألن السيل قد دفن جزءاً كبرياً منها ،             
واجلزء اآلخر قد عاله الطحلب فاليعلق ا شيء ملالمسته ، ومن الواضح            
أن العناصر البصرية الساكنة هي اليت توحي لنا بوجه الشبه بني الناقة وتلك             

  .صالبة والقوةاملالسة وال: الصخرة
  :)٢( املثقب يف وصف ناقته أيضاًومثلها قول

     فسل اهلم عنك بذات لـوثٍ   

ــون   ــة القي ــذافرة كمطرق      ع

تتأثر  فصور لنا قوة ناقته وصالبتها بتشبيهها مبطرقة احلدادين اليت ال         
تـؤثر فيهـا    أن ناقته المها األسفار وال بكثرة طرقهم وعملهم ا، كما    

  .كثرا لقوا وشدا
تشبه الناقة بالقصر الظهار ضخامتها وقوـا       ومن الصور البصرية    

  :)٣( -رضي اهللا عنه– كقول متمم
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٧٩٨شرح املفضليات البن األنباري ) ١(
شـديدة  : عـذافرة . شدة: ذات لوث  . ٢٠/٧٦/٢٩٠والبيت يف املفضليات    ) ٢(

  .أداة الطرق اليت يستخدمها احلدادون: مطرقة القيون. قوية
اخلالج الشك واملخالفة واجلذب أي يـوم       : خالجه. ٥/٩/٤٩-٤املفضليات  ) ٣(

. امع على الشيء املصمم عليه: املزمع. العزمية: الصرمية. طعتهاانقطع وصلها ق
قصر : فدن. أعالها املنت وماحوله: سراا. صلبة: جمدة ناقة جتد يف سريها عنس

  . معلى: مرفع. تدور حوله: مشيد تطيف
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢١٢

  
  ولقد قطعت الوصل يوم خالجـه    

ـ مبجدة عنس        سـراا  لاخت
  

      واخو الصرمية يف األمور املزمع  
  فَدن تطيف به النبـيطُ مرفـع       
  

  .)١(فقد شبه ضخامتها وهيئتها ملن رآها عن بعد بقصر
  :)٢(ل كقول املرقش األكربكذلك ويشبه سنامها باجلب

  

  بل عزبت يف الشول حىت نـوت      
  

ــاإلرم    ــك ك ــوغت ذا حب وس     

  

وكذلك تشبه بكومة الرماد املتجمع يف طرف ومكان احلـداد يف           
  :)٣(قول علقمة

     قد عريت زمناً حىت استطف هلا     

     ِكثُر كحافة كريالقـني ملمـوم       

 ــــــــــــــــــــــــ
  : ومثله قول ثعلبة بن صعري) ١(

   فدن ابن حية شاده باآلجر  تضحى إذا دق املطى كأا 
  .٨/٢٤/١٢٩املفضليات انظر 

مع الشول وهي اإلبل    : يف الشول . تباعدت: عزبت. ٩/٤٩/٢٣٠املفضليات  ) ٢(
الطرائق من  : احلبك. مسنت: نوت. اليت شالت ألباا أي ارتفعت فال لنب فيها       

  .اجلبل: اإلرم. جتمع الوبر يف السنام
.  هلاأي من رحلها فلم تركب فهو أقوى        : عريت. ٩/١٢٠/٣٩٨املفضليات  )  ٣(

.  موقد نار احلـداد   : كري القني . جانب: حافة. السنام: الكتر. ارتفع: استطف
  .جمتمع: ملموم
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢١٣

على اهليئة  وهكذا جند الصور البصرية الساكنة يف كل وصف يدل          
  ":)١(الضخامة والقوة"العام للناقة 

  

وتكثر الصور البصرية الساكنة يف وصف اخليل حيث تشبه باحلبل          
 والبيت  )٢(والرمح والعسيب، وغصن النبع وشوكة النخل واهلرواة واجلذع       

املبين، ومن ذلك تشبيه علقمة بن عبده لفرسه بالسالءة، وهـي شـوكة             
  :)٣(النخل، ويف قوله

  

     ة كعصا النهدي غُـلّ هلـا      سالّء

     ذو فيئة من نوى قُـران معجـوم         

  

ففي البيت ثالث صور ساكنة، فقد شبهها بالسالءة على سـبيل           
االستعارة التصرحيية، مث شبهها بعصا رجل من قبيلة د اليمنية، وهم مـن             

 ــــــــــــــــــــــــ
 بالصخرة ٢٣/٢١/١١٧حيث شبه منامسها باملطارق، ٣١/٢١/١١٧انظر الصور)١(

  غارا بطـرف     ١١/١١/٦٢ جنبها بالقنطرة،    ٩/١١/٦١دحرجها السيل،   
  ٢٨/٢١/١١٧. يق الواسـع   صدرها باخلليف أي الطر    ١٧/١٠/٥٧.    اجلبل

  . قوائمها بشجر األرز١٢/٣٤/١٧١.قوائمها باألعمدة 
،   ٧/٨٢و١٢/٥٥ ، ٣٨/١١٩و٧٧/١١٤، ١٠/١٠٩انظر الصور يف املفضليات) ٢(

  .٥/١٩،  ١٤/٧١ و١٥/١٨  و٢٨/١٦،  ٥٤/١٢٠، ٦/١٢٢
من قبيلـة ـد     : دي.  شوكة النخل : سالءة . ٥٤/١٢٠/٤٠٤املفضليات  ) ٣(

 :غـل . ٣/١١٩٧انظر معجم قبائل العرب، رضا كحالـة  . قحطانيةاليمنية ال 
  .معضوض: معجوم. بلد: قُّران. ذو رجوع: ذو فيئة. أدخل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢١٤

تكون عصيهم من شجر اجلبـال الـصلب         سكان جبال امة، وأكثر ما    
..." غُلّ هلا ذو فيئة   : "والصورة الثالثة . )١(حط والنبع كالسلم والسمر والشو  

وحتتمل معنيني حقيقي وجمازي، كالمها صورة بصرية سـاكنة، احلقيقـي          
أشار به إىل أا علفت نوى من أصلب أنواع النوى حيث جعله من نوى               

فهو املعجوم  ) بعرته(ومعجوماً ذا فيئة وهو النوى الذي علفته اإلبل مث          "قُران
  .)٢(عضوض، يريد أنه أدخل جوف فرسه هذا النوى حىت اشتد حلمهاأي امل

  

 أي اللحم الصلب الـذي يف       -واملعىن اازي على تشبيه نسورها    
  بالنوى ذي الفيئة وهذا املعىن كثرياً مايرد يف الشعر ومنه يف           -بطن حوافرها 

  :)٣(املفضليات قول سلمة
 ــــــــــــــــــــــــ

مل خيص النهدي ملعىن، إمنا كان له راع        : قال أمحد بن عبيد   : (قال ابن األنباري  ) ١(
الشاعر حريص على انتقاء    : قلت. ٨٢١شرحه  ) دي، فرأى عصاه، فوصفها   

و أكرب من أن يرى شيئاً فيصفه أو يضعه يف الصورة لغـري معـىن،               ألفاظه، وه 
كأا عصا نبع   : (والعلة اليت ذكرت أعاله، أملح إليها ابن األنباري نفسه بقوله         

شـرحه  ) يف اندماجها ومالستها، وإمنا خص داً ألن النبع ينبت يف بالدهـا           
٨٢١-٨٢٠.  

   .٥٤/٤٠٤انظر املفضليات حاشية ) ٢(
أي سرت به الغداة وهي الـصباح البـاكر         : غدوت به . ٤/٦/٣٩ت  املفضليا) ٣(

  :والضمري يعود إىل املكان املخوف الذي أشار إليه يف البيت قبله
  حتومي نبته فهو العميم    وخمتاص تبيض الربد فيه

= 
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢١٥

     غدوت بـه تـدافعين سـبوح      

     فراش نسورها عجـم جـرمي       

  .تطاير من نسورها بالنوى املقطع لصالبته فقد شبه ما
 من القصيدة نفسها    - أيضاً -ومن بديع الصور الساكنة قول علقمة     
  :)١(يصف إبريق الشرب ممن فخر مبجالستهم

     كأن إبريقهم ظيب على شـرف     

      الكتـان مرثـوم    امفَّدم بـسب    

ا كان كذلك   ذإفشبه اإلبريق األبيض بالظيب على مكان مرتفع، و       (
 وهذه الصورة البسيطة تعطينا رمسـاً       )٢( )كان أبني حلسنه، وأشد النتصابه    

  .للهيئة وتصويراً للهيكل العام 
وقد لفتت هذه التشبيهات البديعة أنظار النقاد قدمياً حـىت أطلـق            

 وذلـك ألن أصـحاا مل       )٣("التشبيهات العقم "عليها ابن رشيق مصطلح     
  .حد بعدهم عليهايسبقوا إليها ومل يقعد أ

 =  ــــــــــــــــــــــــ
:  فراش نـسورها  . تسبح يف سريها لسرعتها   : سبوح.  جتاذبين عناا : تدافعين

مقطع،  أي نوى متـر  : جرمي. نوى: عجم. لب  ماتطاير من حلم حوافرها الص    
  .٨٢١وانظر ابن األنباري . قطع وذلك أصلب له

.   على فمـه خرقـة    : مفدممكان مرتفع   : شرف. ٤٤/١٢٠/٤٠٢ات  املفضلي) ١(
وابـن  . مكسور وتروى ملثوم أي مفدم    : مرثوم. بسبائب القطن : بسبا الكتان 

   .٨٦٥األنباري 
   .٨١٥نباري ألشرح ابن ا) ٢(
  .٣٠٧مفيد قميحة/ العمدة بتحقيق د) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢١٦

 يف تـشبيه اليتـيم بفـرخ        - رضي اهللا عنـه    -ومنها قول متمم  
  :)١(احلبارى

   وأرملة متشي بأشعث حمثـلٍ     
  

   كفرخ احلبارى رأسه قد تضوعا      
  

  فهذه صورة بصرية ساكنة لغالم يتيم قد بدت آثار اليتم عليـه             
جلية من شعث رأسه وسوء تغذيته فرأسه لعدم صيانته من غسل ومشط أو             
حلق قد تلبد شعره وجسمه قد ضعف فبدا كفرخ حبارى يف ضعف البنية             

  .وتفرق شعر الرأس
  : الصور البصرية امللونة-٣

. هي كل صورة غلب اللون على جزئياا فكان هو املـراد منـها            
وتكثر هذه الصور يف املفضليات يف ثالثة مواضع وصف املـرأة واخليـل             

: جه املرأة بعدة موصوفات منـها     والسالح، وقد يكثر الشعراء من تشبيه و      
أم يشبهونه بقرن الشمس وهو أعالها أو ناحيتاها أو أول شعاعها عنـد             

  :)٣(وذلك إلظهار بياضه  ومنه قول سويدين أيب كاهل )٢(طلوعها
 ــــــــــــــــــــــــ

. أسئ غذاؤه : حمثل. متلبد الشعر : أشعث. ١٤/٦٧/٢٦٦البيت يف املفضليات    ) ١(
طائر معروف من طيور الرباري يكثر يف السهول واألراضي اللينـة           : احلبارى  

  .تفرقا: تضوعا. دون اجلبلية على رأسه شعر متفرق
  .اللسان مادة قرن) ٢(
تعطي فكأا تتفضل على املرآة بنظرها      : متنح.٥/٤٠/١٩١فضلياتالبيت يف امل  ) ٣(

  .اليوم ليس فيه غيم:يف الصحو. بيناً مشرقاً:واضحاً.من املنحة وهي العطية
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢١٧

   متنح املـرآة وجهـاً واضـحاً      
  

   مثل قرن الشمس يف الصحو ارتفع     
  

م الصحو،  فقد شبه وضوح لون الوجه وصفاءه بوضوح الشمس يو        
 فوجهها خييل   -نرى  كما –وخص أعال القرص ألنه هو مصدر األشعاع        

 يشع نوراً، والشاعر يركز على عملية اإلشعاع        -للرائي أنه من شدة بياضه    
 - رابعة -هذه ألا سر اجلمال يف النور، ولذا حينما وصف أسنان حمبوبته          

  :)١(قال يف القصيدة نفسها
   حرة جتلـو شـتيتاً واضـحاً      

  

   اع الشمس يف الغيم سطع    كشع  
  

ويف الصورتني دقة بديعة، فالشاعر حينما شبه الوجـه بالـشمس           
جعلها مشس يوم صحو، وحينما شبه األسنان بالشعاع جعله شعاع مشـس      

تبدو هذه االستدارة    يوٍم غائم ذلك أن الوجه يناسبه استدارة الشمس، وال        
ة يف الفم أشبهت الشعاع     إال يف الصحو، بينما األسنان ملا فيها من االستطال        

والصورة يف هـذه    " كشعاع الربق "ويروى البيت . اخلارج من خالل الغيم   
  .الرواية أمجل، حيث إن ملعان الربق يف الغيم أشد ضياًء وأى شعاعاً

:)٢(قول املرقش األصغركومن الصوراللونية تشبيه وجه املرأة باملرآة      
 ــــــــــــــــــــــــ

مـن  : جتلـو   . عتيقة حسنة ذات مجاٍل واء    : حرة. ٢/٤٠/١٩١املفضليات  ) ١(
زـا  جلوت العروس أي أبر   : جلوته أجلوه إذا نظفته، أو من الظهور كقوهلم       

أسناناً متفرقة، ألم حيبون ماكان     : شتيتاً). اللسان مادة جال  (لبعلها فنظر إليها    
  . أبيض: واضحاً.   من األسنان غري متراكب أو متراص وهو مابه شتت

. مجع معصم وهو موضع السوار    : املعاصم. ٥/٥٦/٢٤٥البيت يف املفضليات    ) ٢(
 ، وقيل الصفيحة منها وأدقهـا       وقيل سبيكة الفضة  :املرآة من الفضة    : الوذيلة

  .٨٩٨انظر شرح التربيزي . تشبيهاً األول 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢١٨

  
   أرتك بذات الضال منها معاصـماً     

  

   سيالً كالوذيلـة ناعمـا    وخداً أ   
  

تعطينا هذه الصورة صفاء لون وجهها وإشراقه مع مجاله، وقد أكد           
١(صفة البياض بقوله بعد(:  

ــا بياضــه ــذا وجــه ترين   أال حب
  

   ومنسدالت كاملثـاين فوامحـا      
  

والبياض صفة حمببة يف املرأة أغرم الشعراء بوصفها، ولذا نرى أكثر           
: ، وبياض املرأة الذي ذكروه على نوعني      صورهم يتألق فيها اللون األبيض    

  .بياض خاص بالوجه، وبياض عام للجسد كله
  .ومتثل بياض الوجه إما بوصفه به صراحة بلفظ حقيقي أو بتشبيه

  :)٢(فمن احلقيقة قول املرار
  وهوى القلب الذي أعجبـه    

  راقه منـها بيـاض ناصـع       
  

       ـرصورة أحسن من الث اخلُم  
  يؤنق العني وضـاف مـسبكر      
  

فالذي راقه منها وجهها الناصع بياضاً، فهو مركز الدائرة، وموضع          
اجلمال فيها، وتدرج من وصف وجههـا إىل وصـف شـعرها الـضايف      

 ــــــــــــــــــــــــ
  .سوداً : اجلبال فوامحا: املثاين .قرون: منسدالت. ١١/٥٦/٢٤٥املفضليات) ١(
الث .  هيئـة : صورة. ماأعجبه: هوى القلب . ٦٣/١٦/٨٩-٦٢املفضليات  ) ٢(

. خـالص : ناصـع . أعجبه: راقه. أدار اخلمار، يريد أا أحسن النساء     : اخلمر
  . منبسط مسترسل: مسبكر.  شعر سابح طويل: ضاف. يعجب: يؤنق
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٢١٩

  .املسترسل
  :)١(وقول األسود بن يعفر

   معينطقن معروفـاً وهـن نـوا      
  

   دبيض الوجوه، رقيقة األكبـا      
  

  :)٢(ومن التشبيه قول املرقش األكرب
  دنـا النشر مـسك والوجـوه      

  

       مـنوأطراف األكـف ع نري  
  

فتشبيه الوجه بالدينار لبيان إشراقته ووضاءته، واليقصد يف هـذا          
  .النوع حرفية اللون، بل إظهار أثر النعيم

  :)٣(وقول املخبل السعدي
  وتريك وجهـاً كالـصحيفة ال     

  

   ــم هــتلج والج ــآن خم   ظم
  

  :)٤(وشبهوا الوجه بالبدر يف مثل قول األسود النهشلي
ــا    البيض متشي كالبدور وكالدمى   و ــشني باألرف ــواعم مي   دون

 ــــــــــــــــــــــــ
رقيقـة  . قوالً ليس فيه ريبة يطمع فـيهن      : معروفاً. ٢٧/٤٤/٢١٩املفضليات  ) ١(

  .كناية عن احلنان والود: األكباد
   .٦/٥٤/٢٣٨املفضليات ) ٢(
.  من الفضة  أو السبيكة . الورقة البيضاء : الصحيفة. ١٢/٢١/١١٥املفضليات  ) ٣(

  .كثري اللحم بشع: جهم. قليل اللحم: خمتلج. الضامر شاحب : الظمآن
مجع رفد، وهو   : األرفاد. التماثيل املصورة : الدمى. ٢٥/٤٤/٢١٨املفضليات  ) ٤(

  .القدح العظيم، وذلك ألن اجلواري يطفن على جمالس اللهو بأقداح اخلمر
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٢٢٠
    

  . والوجوه الستدارا تشبه البدور
ووصفهم العام للبياض جاء كذلك على منطني إما باللفظ حقيقة أو           

وقد مجع بينهما الشعراء، فذكروا صفة البياض كنايـة         . عن طريق التشبيه  
تقدم وكما يف قول املرار     عن املرأة وشبهوها بالدمية كما يف قول األسود امل        

وهو يتخيل مرأى حمبوبته وصوحيباا يف ديارهن بعد أن رحلن عنها حـني          
  )١( :مر ا

   قد نرى البيض ا مثل الـدمى      
  

   ــشِعر ــان مق ــهن زم    مل خين
  

فشبه البيض بالدمى، وأتى بتعليل لطيـف لـسر هـذه الـصفة،       
لـى املـرأة، وأن أوالء      واستمراريتها هلن، حيث التفت إىل أثر املعيشة ع       

النسوة دائماً يف عيش رغيد، ولذا نفى غلظة الزمن وقسوته عنهن، فلو أن             
كانت كالدمية، وهذا التعليل ميـنح       املرأة عاشت يف بؤس وزمن جدب ملا      

  .اللون داللة إضافية هي تشرب الوجه بشيء من احلمرة، شأن املترفات
  :)٢(وشبهوها ببيض النعام كما يف قول األسود

  والبيض يرمني القلوب كأـا    
  

  أدحي بـني صـرمية ومجـاد        
  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .ممحل: مقشعر . ٥٧/١٦/٨٩املفضليات ) ١(
موضع بيض النعام مسى بذلك ألن النعامة       : أدحي . ٢٦/٤٤/٢١٩: فضلياتامل) ٢(

. ماغلظ مـن األرض   : مجاد.  القطعة من الرمل  : صرمية. تدحوا الرمل برجلها  
   .١٩/٢١/١١٥-١٦ومثله بيت املخبل السعدي يف املفضليات 
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٢٢١

والبيض (حيث شبهها ببيض النعام بني قطعة الرمل وماصلب منها،          
  .)١( )يف ذلك أحسن منه يف غريه

  :)٢(وشبهوها بالغمام كمايف قول املرار
  قطف املشي قريبـات اخلطـى    

  

ـ    بد ناً مثــل الغمـام املزِخمــر  
  

  .)٣( وصفا وابيضوالغمام إذا ارتفع رق
  :)٤(وشبهوها بالربدية كمايف قول املخبل السعدي

بــِدر ــاي  ــيم ــبق النع   ة س
  

  ــم ــا عظْ  ــال ــا وغ أقرا  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٨٠٢املفضليات بشرح ابن األنباري ) ١(
   .٥٩/١٦/٨٩املفضليات ) ٢(
  ١٥٥ح ابن االنباري انظر شر) ٣(
واحدة البردي، نبت معروف الينبت إال يف       : بردية. ١١/٢١/١١٤املفضليات  ) ٤(

الغيل وأطراف األار، وهو نبت يشب سريعاً، وله ساق أبيض ملفوف مدمج            
 وهـو يف    -تشبه به ساق املرأة يف البياض واللني والنعومة، ومنه قول مـزرد           

  :-١١/١٧/٩٤املفضليات 
  منري املياه والعيون الفالفل  برديتني غذامها وخنطو على 

زاد النعيم يف شباا حىت ارتفعت على قرائنها يف الـسن،           : يعين.  ارتفع: غال
وهذا املعىن تعاوره الشعراء، وهو مما يبني أثر النعمة والعيش . وكربت قبل لداَا

سان مادة   وانظر يف تعريف الربدي الل     ٢١٢انظر شرح ابن األنباري     . يف املرأة 
  .  ١٦٢برد، وابن األنباري 
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٢٢٢

وشبهوها بالدرة اليتيمة أي اللؤلؤة، واللؤلؤ أبيض ناصع، وفيه معىن          
احلصانة والبعد عن األيدي واألعني أيضاً، ألنه يستخرج من قاع البحـر،            

  :)١( -يضاًأ-ينبت الدر، ومن ذلك قوله وليس كل حبر 
  

  كعقيلة الـدر استـضاء ـا      
  أغلى ـا مثنـاً وجـاء ـا         

 ــت ــه زي ــابلبان    وأخرجه
  

  عرش عزيزها العجـم    حمراب   
   شخت العظـام كأنـه سـهم      
  من ذي غوارب وسطُه اللخم     

  

ومن خالل استعراض الصورة البصرية امللونه اليت أكثر منها الشعراء      
، جند أا صورة خاصة باللون األبيض الذي وصـفوا بـه            يف وصف املرأة  

  .وجهها ولون جسدها
  

وإذا انتقلنا من احلديث عن املرأة إىل وصف الشعراء للخيل، جندها           
تظهر يف قصائدهم بلون الكميت، والكميت ماكان لونه بـني األسـود            

وقد شاعت هذه الصفة للخيول يف الشعر حىت صـارت كلمـة            . واألمحر
يزيـده   ل على احلصان أو الفرس، وصار هذا اللون يشبه مبا          تد) كميت(

وضوحاً، أو يزيد من تألقه، وأثره يف النفس، فالكلحبة مثالً يذكر أن فرسه            
 ــــــــــــــــــــــــ

 ومعىن احلصانة مضى مثله عند تشبيه األسود        ١٠٨،  ١٠٥:األبيات تقدمت ص  ) ١(
:   أن قولـه    ٨٠١ فقد ذكر ابن األنبـاري       - وقد سبق  -بيض النعام : للمرأة  

يقصد إىل تبعيده من مواضع اإلنس،  وليكون أبعد         ). أدحى بني صرمية ومجاد   (
  .سها لهعن مس األيدي وتدني
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٢٢٣

  :)١( وأن لوا يشبه الصرف-كميت
  

  كميت غـري حملفـة ولكـن      
  

  كلون الصرف علّ بـه األدمي       
  

ده بن  وتشبه غرة الفرس الصغرية يف الكميت الصرف مبثل قول عب         
  :)٢(الطبيب

  

  كأن قرحته إذ قـام معتـدالً      
  

  شيب يلوح باحلنـاء مغـسول     
  

 أي   حبناءٍ حوشبه بياض قرحته يف لونه وهو كميت أمحر بشيب لُ         "
  .)٣("مل يشبع من احلناء ومل يرو منه

  

وتشبه الغرة الكـبرية باخلمـار األبـيض كقـول بـشر بـن             
 ــــــــــــــــــــــــ

الكلحبة امسه هبرية بن عبد مناف بن عرين الريبوعي أحد فرسان بـين متـيم               ) ١(
وساداا والكحلبة صوت الناو وهليبها، لقب به الشاعر، وقيل هو اسم أمـه             

:  واللسان مـاديت ١٧٣انظر املؤتلف مع معجم الشعراء . فيقال له ابن كلحبة   
 ٨/٦/٤٠ ومثله البيـت     .٥/٣/٣٣البيت يف املفضليات    ) . كحلب وصرف (

خالصة اللون، الحيلف عليها أا ليست كذلك : غري حملفة. لسلمة بن اخلرشب
سقِى مرة  : علّ. صبغ أمحر تصبغ به اجللود    : الصرف. فلوا يلبس على الناظر   

  .اجللد: األدمي . بعد أخرى
  .ةيغري بياضه إىل احلمر: يلوح. غرة صغرية: قرحته. ٦٣/٢٦/١٤٣املفضليات ) ٢(
  .٢/٥٢٥ ونقله التربيزي يف شرحه ٢٨٩املفضليات بشرح ابن األنباري ) ٣(
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٢٢٤

  :)١(أيب خازم
  يظل يعارض الركبـان يهفـو     

  

ــه مخــاركــأن    ــاض غرت   بي
  

فهي يف صفاء لوا وكوا يف أعلى رأس الفرس تـشبه اخلمـار             
  .)٢(األبيض

 وتشبه أعناق اخليل وقد لطختها الدماء باألنصاب اليت تذبح عليها          
  :)٣(القرابني، كقول سالمة بن جندل

 ــــــــــــــــــــــــ
بشر بن أيب خازم األسدي جاهلي قدمي من فحول شعراء اجلاهلية شهد حرب             ) ١(

أسد وطئ مث شهد هو وابنه احللف بينهما وعده ابن سالم ثاين فحول الطبقـة       
 انظر الـشعر والـشعراء      .الثانية اجلاهلية لكن ترمجته فيه ساقطة من املطبوع         

البيت يف املفـضليات  . ١/٩٧. وطبقات فحول الشعراء البن سالم   . ١/٢٧٠
. يـسرع : يهفـو . يسري بإزائهم ويباريهم  : يعارض الركبان . ٥٤/٩٨/٣٤٤
  .مايوضع على الرأس خيمر به أي يغطي به : اخلمار

أن (وهـو  ) ٦٠٨(وهناك تفسري آخر للصورة ذكره األخفش يف االختيـارين    ) ٢(
وهو قريب ) غرته سائلة على وجهه، فطوهلا مع بياضها يشبه لون اخلمار وطوله

من األول إال أنه هنا نظر إىل اهليئة العامة للغرة من حيث طوهلا، واألول نظـر           
  .  إىل صفاء اللون

األسايب مجع أسباية، وهي    : أسايب. اخليل: العاديات. ١٢/٢٢/١٢١املفضليات  ) ٣(
: ترجيب. ارة يذبح عندها يف رجب، أو أنصاب تعظم       حج: أنصاب. الطرائق

  .انصاب يذبح عندها يف رجب أو أنصاب تعظيم 
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٢٢٥

  والعاديات أسايب الـدماء ـا     
  

  كأن أعناقها أنصاب ترجيـب      
  

 من املعركة لطختها دمـاء األعـداء،        فأعناق خيلهم بعد رجوعها   
وقد . وسالت عليها، كحجارة تذبح عليها القرابني فتسيل عليها، كالطرائق   

تكررت هذه الصورة على حنو آخر، فشبهت الدماء داب الدمقس املسري           
  :)١(كمايف قول عامر بن الطفيل

  ومارمت حىت بل حنري وصدره    
  

  جنيع كهداب الدمقس املـسير      
  

 وصدر فرسـه خطوطـاً    ه الذين قتلهم سال على صدره     فدم أعدائ 
  .ل الثوب املصنوع من حرير خمطط بألوان محرمخطويلة، أشبهت 

وتشبه عنق الفرس إذا لطخته الدماء مبداك الطيب، وهي الـصالية           
  .)٢( اليت يداك فيها الطيب، أو حجر يسحق الطيب عليه

  :)٣(ومنه قول سالمة أيضاً
ـ  ب يرقى الدسيع إىل هـاٍد لـه       ٍعت  

  

  يف جوجؤ كمداك الطيب خمضوب      
  

 ــــــــــــــــــــــــ
: هداب الدمقس . دم: جنيع. مابرحت: مارمت . ١٠/١٠٦/٣٦٢املفضليات  ) ١(

. أي مقلمة خمططـة   : حلة ِسرياء : املخطط، ومنه قيل  : املسري.   أطراف احلرير 
  . سري: انظر اللسان مادة

  .دوك: اللسان مادةانظر ) ٢(
: هـاد .مغرز العنق يف الكاهل   :الدسيع.يتصل: يرقى.١٨/٢٢/١٢٢املفضليات) ٣(

  .  مضرج بالدماء دماء الصيد والعدو:خمضوب.صدر:جوجؤ.طويل:بتع.عنق
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  :)١(ةسلوقول عبد املسيح بن ع
   صبحته صاحباً كالسيد معتدالً   

  

   كان جؤجؤه مداك أصـداف      
  

فقد شبها الدماء وقد لطخت احلصان مبداك الطيب وقد تلطخـت          
حبمرته وصفرته وزاد عبد املسيح الصورة دقة يف حتديد نوع املداك حيـث           

 لبياض الصدف، فتطهر محرة     )٢( )ألنه أحسن له وأنور   من أصداف   (جعله  
  .الطيب عليها أشد وأبني

انتقلنا إىل السالح جنده مشبهاً بأشياء ملونة ملاعة ذات بريق           وإذا ما 
وحسن واء، فلون السيف يشبه لون امللح جبامع البياض والصفاء كقـول         

  :)٣(الشنفرى األزدي
 ــــــــــــــــــــــــ

 وهو - قاتل اجلوع -عبد املسيح بن عسلة نسب إىل أمه بنت عامر بن شراكة     ) ١(
ر بن وائل شاعر جـاهلي ذكـره        عبد املسيح بن حكيم من بين شيبان من بك        

والبيت . ومل يترمجا له ٣٨٥ وكذا املرزباين يف املعجم ١٥٨األمدي يف املؤتلف 
دخلته يف الصباح والضمري يعـود إىل  : صبحته . ٢/٧٣/٢٨٠: يف املفضليات   

  : قوله قبل
  التنفع النعل يف رقراقه احلايف    وعازب قد عال التهويل جنبته  

يعـين  : صاحباً. عيد الذي يعزب أي يبعد الرعاة يف طلبه       والعازب هو الكأل الب   
مجع صدفة وهي   : أصداف.  منتصباً، لنشاطه : الذئب   معتدالً   : السيد. فرسه

  ).اللسان مادة صدف(احملارة 
  . ٢/٩٩٤ ومثله التربيزي ٥٥٨ابن األنباري ) ٢(
اء أجز:  أقطاع الغدير . جراز قاطع . سيف: حسام.  ٢٦/٢٠/١١١املفضليات  ) ٣(

  .  مبالغة يف النعت والوصف باحلسن:املنعت. مائه اذا ضربته الريح 
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٢٧

  حسام كلون امللح صاف حديده    
  

  قطاع الغدير املنعـتِ   جراز كأ   
  

فالتشبيه بامللح يعطي الداللة على صفاء احلديد ونقائه وبياضه وقد          
وبتشبيهه لـه بأقطـاع الغـدير       " صاف حديده "أكد هذه الصفة بوصفه     

املشهور بالصفاء واحلسن فإن الرياح إذا ضربته تقطعت أجزاؤه فبدا بريقه           
  .أشد، وملعانه أكثر

نتها بعدة صور تتفـاوت يف إضـاءا        ويشبه الشعراء الرماح وأس   
وملعاا، فهذا أبو ذؤيب يشبه كالً من رحمي الفارسني وقد تالقيا بـشمعة             

  :)١(ذات سراج ونور ملاع قوى فيقول
ــة  ــه يزين ــا يف كف    وكاله

  

        فيها سـنان كاملنـارة أصـلع   
  

شبه السنان الذي فيها باملنارة، واملنارة هاهنا السراج، فأوقع اللفظ       (
   .)٢( )املنارة، ملا مل يستقم بيته على السراجعلى 

  :)٣(ويشبه لون السنان بضياء اهلالل يف حلكة الليل كقول مزرد
 ــــــــــــــــــــــــ

واضح ضـوءه   : أصلع. قناة منسوبة إىل ذي يزن ملك من ملوك اليمن        : يزنية) ١(
وصف للسنان علـى طريـق      ...) فيها شهاب : (ويروي البيت . الصدأ عليه 
   .٢/٨٨٢ والشرح ابن األنباري ٦٢/١٢٦/٤٢٨املفضليات . االستعارة

   .٢/٨٨٢املفضليات بشرح ابن األنباري ) ٢(
"   ماض حده نافـذ احلـد     "حده  : الغرار)    ألنه يتقدمه (سنان الرمح   : الفارط) ٣(

...) ومطرد لـدن الكعـوب  (يعود إىل قوله قبله  ) له(دقيق والضمري يف    :ناحل
  .٥٢/١٧/٩٩املفضليات 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٢٨

   له فارط ماضي الغـرار كأنـه      
  

   هالل بدا يف ظلمة الليل ناحل       
     

تعطي داللة أخرى   ) بدا(هو ففي الظلمة يبدو ملعانه أشد، وكلمة        ف
  .يث يبدو مائالً كأنه رأس حربةبداية ظهور اهلالل يف األفق ح: هي

  

ومن الصور اليت عدها البالغيون تشبيهات دقيقة بديعة تشبيه عمرية    
  :)١(بن جعلَ يف قوله ا

  

  مجعت ردينيـاً كأنـه سـنانه      
  

  سنا هلب مل يـستعن بـدخان        
  

  

:  وقال)٢( )شبه سنان الرمح يف إشراقه بضوء نار الدخان هلا     (حيث  
تصل به دخان ألنه اذا كان كذلك كان أصفى         أي مل ي  ) مل يستعن بدخان  (

والـسنان  ) لسان النار(له، وخص اللهب من النار لدقته فهم يطلقون عليه          
هذا أشعر بيـت    : يشبه ذلك جبامع الصفاء واللمعان والدقة قال األصمعي       

  .")٣(يف وصف السنان
  

بالكواكب كقول األخنس بن شـهاب     " اخلوذات"وشبهو البيض   
 ــــــــــــــــــــــــ

باً إىل ردينة امـرأة   رحماً منسو : ردينياً. أعددت: مجعت . ١٦٩ البيت تقدم ص  ) ١(
  . لسان النار وأعالها :هلب. ضوء : سنا. من محري تصنع الرماح

  .٩٣٦/٢املفضليات بشرح التربيزي ) ٢(
   .٩/٦٤/٢٥٩واملفضليات ) ٣(
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٢٢٩

  :)١(التغليب
  

   أواء ينفي وردهـا سـرعاا     جب
  

      كأن وضيح البيض فيها الكواكب   
  

فقد شبه بريق البيض وملعانه واشراقه على رؤوس اجلند يف الكتيبـة    
النعكاس ضوء الشمس عليه بكواكب المعة ودراري ساطعة يف ظلمة ليل           

يم لكثرة الغبار يف ساحة املعركة.  
  

  سيوف ورماح ودروع   وشبه املرقش األكرب ملعان سالح اجليش من      
وبيض وتروس حني مسريه جمتمعاً بلمعان جنوم السحر وباضاءا اليت تكاد          

 ــــــــــــــــــــــــ
: والعـصا " بفارس العصا"األخنس بن شهاب التغليب شاعر جاهلي قدمي يلقب     ) ١(

سوس وله فيه شـعر  من أشراف تغلب وفرساا، حضر وقائع حرب الب     . فرسه
: واجلـأواء . ١/٢٧٧واألعـالم   ) ٢٧(انظر املؤتلف مع املعجم     . وتويف بعده 

الكتيبة الكثرية الدروع املتغرية األلوان لطول الغزو مأخوذ من اجلـؤوة وهـي      
. مريد ورود املـاء     : يطرد ومينع، وردها  : ينفي. ماصلب من األرض واسواد     

ماظهر ووضـح،   : وضيح  :  ورد املاء    متقدموها املتسرعون منها إىل   : سرعاا
). ٤١٩،٤٢٠(املفضليات شرح ابـن األنبـاري       . أي بريق : وبيض. ويروى

سرعاا وهو املعىن الصحيح لكن بعـضهم       : ينفي: الشروح كلها جتعل فاعل   
وردها وهذا تناقض ألن املعـىن      : عند ضبط القصيدة جيعلونه منصوباً والفاعل     

للمحقق مايثبت اختالف الضبط بني النـسخ  يعارضه ويف حاشية ابن األنباري      
 ٤١٨-٤١٧وكذا مايف شرح التربيزي  انظر املفضليات لشرح ابن األنبـاري          

  .٢٣/٤١/٢٠٧  واملفضليات ٧٦٣/٢-٧٦٢والتربيزي 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٣٠

  :)١(تنري األفق مع شدة ظلمة الليل يف سحره فقال
   بأن بين الوخم سـاروا معـاً      

  

   جبيش كضوء جنـوم الـسحر       
  

ويشبه اجليش وفرسانه بالسواد املظلـم كقـول سـنان بـن أيب             
٢(حارثةاملُري(:  

  نا بشجنة والذناب فـوارس    م
  

  وعتائد مثل الـسواد املظلـم       
  

 لـذا   -واجليش إذا مل تقابله الشمس خييف األعداء بسواده الشديد        
  .املظلم فهذا اللون أضفى عليه رهبة يف النفوس: قال

وتشبه اخلوذات بلمعاا وانعكاس ضوء الشمس عليهـا مبـصابيح    
  :)٣( وبيعهم كقول املزردالرهبان اليت يشعلوا يف كنائسهم وصوامعهم

 ــــــــــــــــــــــــ
بنو عامر بن ذهل بـن ثعلبـة ، قـال           : بنو الوخم . ٢/٥٢/٢٣٥املفضليات  ) ١(

تطلع يف آخر الليل كبـار      إمنا خص جنوم السحر ألن النجوم اليت        : "األصمعي
وكذلك لشدة ظلمة السحر مع ملعان جنومـه        " النجوم ودراريها وهي املضيئة   

أشبه الغبار الكثيف وقد غطى الكتيبة وبدد ملعان بيضها وسـطه كـالنجوم              
  .الالمعة وسط الظلمة يف الليل البهيم 

م مـن   سنان بن أيب حارثة الذبياين شاعر جاهلي وفارس شريف وهو وابنه هر           ) ٢(
 . ٦٨٦، وشـرح األنبـاري      ٢٥٢ممدوحي زهري انظر مجهرة أنساب العرب       

   .٤/١٠٠/٣٤٩والبيت يف املفضليات . مواضع: شجنة والذناب وعتائد
وهو  : -مصباح: مجع-مصابيح . جوانبها : حجراا. ٤٣/١٧/٩٩املفضليات ) ٣(

: هتـها ز. صبح: اللسان مادة ) فتيله(السراج وهو قرطه الذي يف القنديل أي        
زجاجات السرج أطلقت على السرج يريد مصابيح زينتـها         : لالقناد. زانتها  

  .قناديل: قنادل، يريد: قال. زجاجاا لصفائها وملعاا فازداد نورها
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٢٣١

  كأن شعاع الشمس يف حجراا    
  

  مصابيح رهبان زهتها القنـادل      
  

فهذه املصابيح تبدو يف سواد الليل المعة مضيئة كـذلك أشـعة             
  .الشمس إذا انعكست على اخلوذة أضاءت أجزاؤها وجوانبها

وهكذا يتبني لنا من خالل النماذج السابقة ولع شعراء املفـضليات     
  .للون يف صور النساء واخليل والسالحبإظهار ا

  

  :ثانياً الصورة السمعية
وهي كل صورة اعتمد الشاعر يف رمسها على حاسة السمع، وليس           
  .من الضروري أالّ تشاركها حاسةأخرى،لكن الغالب عليها هوهذه احلاسة

وأكثر ماتطالعنا هذه الصور يف وصف أصوات اإلبل أو اخليول أو           
 املعارك، ومثال ذلك الـصورة الـيت وردت يف          أصوات تقارع السالح يف   

 اليت رثى ا أخاه مالكاً، فقد شـبه  -رضي اهللا عنه-قصيدة متمم بن نويرة 
فيها حزنه على مالك حبزن ثالث نياق فقدت أوالدها، فراحت حتن عليها            

  :)١(يقول متمم. حنيناً متصالً موجعاً، يردده قطيع اإلبل كله
  وماوجد آضاٍر ثالث روائـم    

  يذكرن ذا البث احلزين ببثـه      
  إذا شارف منهن قامت فرجعت    

  أصنب جمراً من حـوار ومـصرعا        
  إذا حنت األوىل سجعن هلا معـا       

  حنيناً، فأبكى شجوها الربك أمجعا    

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٩٥ :األبيات تقدمت ص) ١(
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٢٣٢

  بأوجد مٍىن يوم قـام مبالـك      
  

  منــاٍد بــصري بــالفراق فأمسعــا
  

فقد رسم متمم لنا صورة من واقع حياة األعـراب، يعايـشوا،            
 ويسمعوا فتحزم، ويبصروا فتفطر أكبادهم، صورة الناقـة         فتشجيهم،

العطوف على ولدها حني تفقده؛ فإا تبقى أياماً، وهي حتن عليه حنينـاً             
يقطع القلوب ويذري الدموع، ويذَكِّر ذا اللوعـة لوعتـه، وذا املـصيبة             
مصيبته، ألنه يسمع هذا الصوت يصدر من حيوان اليعقل، قد شقق احلزن            

، وفتت كبده، فكيف يفعل احلزن بآدمي يروعـه األسـى، وتـضنيه     قلبه
  .احلوادث

بدأت الصورة بعرض أصوات النياق الثالثة، الذي حيدث حنينـهن   
أسى ولوعة لكل اإلبل احمليطة ا، فتتجاوب معها، وتـشاركها يف هـذه             

  ) .)١(فأبكى شجوها البرك أمجعا(املناحة 
املفجوعة تتناوب احلـنني، وأن     ويبدو من سياق الصورة أن النياق       

قطع اإلبل كله يتجاوب مع كل واحدة منها، وتـوحي الـصورة ـذه              
األصوات التردادية املتوالية، واحدة حتن بأنني موجع، والقطيع كله يـردد           

فاألصوات هـي  .. األنني يف صوت مجاعي حزين، عرب عنه الشاعر بالبكاء      
  .عماد الصورة وحمورها األساسي

 ــــــــــــــــــــــــ
تذكرين هذه الصورة مباكنت أشاهده وأمسعه من مثل هذه الصورة حني كنا يف             ) ١(

  .  من ذلك، وأحزن له، مع صغر السنالبادية، فما زلت أعجب
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٢٣٣

  :)١(لسمعية قول سبيع بن اخلطيم التيميومن الصور ا
  

   إما ترى إبلي كأن صـدورها     
  

       ـوفجقصب بأيدي الزامرين م   
  

  

فصوت حنني إبله يشبه صوت الزمر بالقصب، فهو صوت مـشج           
 مايكون حنيناً إىل    - عادة -حمزنٌ، لذا زجرها ملا كثر منها ألن حنني اإلبل        
  : فقال-يارهاأوالدها أو إىل بعضها حني التفرق أو إىل د

  

  فزجرا ملا أذيـت بـسجرها     
  

  وقفـا احلــنني جتــرر وصــريف   
  

  

 ويكون لإلبل عند ورود املاء جلبة وحنني ورغاء وأصوات خمتلطة         
وقد شبه علقمة بن عبدة هذه األصوات بدف مشقوق على مكان مرتفـع        

 ــــــــــــــــــــــــ
. سبيع بن اخلطيم من سادات التيم بن عبد مناة من متيم شاعر فارس جـاهلي              ) ١(

-٤لبيتان يف املفضليات    وا . ٣/٧٧ واألعالم   ١١٢املؤتلف واملختلف لآلمدي    
كل نبات ذي أنابيب واحدا قصبه وهي كذلك كل         :القصب.٥/١١٢/٣٧٢

اللسان مادة  (ختذ من فضة وغريها على التشبيه       عظم مستدير أجوف، وكل ماا    
مجع زامر وهم املغنون ومن معهم من العازفني والنـافخني          : الزامرين  ) قصب

مد حنينها، وعده   : سجرها. تأذيت: أذيت. الواسع اجلوف : مجوف. باملزامري
 فهو فوق احلنني زيادة فيـه    . سجر. الزخمشري يف أساس البالغة من ااز مادة      

 تفعل من اجلرة  وهي ما: جترر. صوت اإلبل : احلنني. بعد: قفا. وملء للفم به  
  . صوت أنياا: الصريف. خيرجه البعري وحنوه من بطنه ليمضغه مث يبلعه
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٣٤

  :)١(فقال
  

  تتبع جوناً إذا ماهيجت زجلت    
 ــعبــا رإذا تــزعم يف حافا  
  

  كأن دفاً على العلياء مهـزوم       
     ا كومحنت شغاميم يف حافا  
  

  

فهذا احلنني والرغاء واألصوات املختلطة عند الـورود أو احللـب           
يشبه صوت دف مشقوق على مكان مرتفع، وجعله مرتفعاً ليكون أعـم            
وأكثر مدى ومشقوقاً ليكون أبح وأشجى، وقد يكون معىن مهزوم علـى            

 وهزميه ومنه تشبيه صوت احلصان به وهو صـوته     التشبيه له بصوت الرعد   
، وهذا أليق به أي صوت خمتلـف الـدرجات          )٢(الشبيه بالتكسر والتشقق  

  .ارتفاعاً واخنفاضاً
 ــــــــــــــــــــــــ

إبالً سوداً، واجلون   : أي فرسه، جوناً  : تتبع. ٥٦/١٢٠/٤٠٤-٥٥املفضليات  ) ١(
واناً، فهذه الفرس تتبعها لتسقى من األضداد، وهي هنا السود ألا أكثر اإلبل أل 

. ارتفع صوا باختالط  : زجلت. حثت للورود أو احللب   : هيجت. من ألباا 
. مشقوق: مهزوم. املكان املرتفع العايل  : العلياء. الطبل الذي يضرب به   : الدف
رغا القاموس واللـسان    : حن حنيناً خفياً أي تزغم ألمه لترضعه ومبعىن       :تزغم  
. إبل مِسنة توام : مانتج يف الربيع شغاميم: ربع. نواحيها: احافا" . زغم: مادة

األنباري ابن  انظر شرح   . كوماء وهي اإلبل عظام األسنمة    : مسان مجع : كوم  
٨٢٢-٨٢١  

  .)هزم(اللسان مادة ) ٢(
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٣٥

وللناقة إذا حركت أنياا صوت كصفري الطيور شـبهه املثقـب           
  :)١(العبدي بتغريد احلمام بقوله

  وتــسمع للــذباب إذا تغــىن
  

  كتغريد احلمام على الوكـون      
  

 بذباب الرياض، فمؤدى الصورة السمعية وما     : وإذا فسرنا الذباب  
فيها من مجال صويت باق كما هو، بل تأخذ بعداً أكرب يف الداللـة علـى                

  .يتغىن إال إبانه اخلصب ألن الذباب ال
 يشبه أصوات مزامري قـوم  -رضي اهللا عنه–وصوت حصان املزرد   

  .)٢(اجتمعوا يف جملس هلو
  يلــهأجش صرحيي كأن صه   

  

  مزامري شرب جاوبتها جالجل     
  

 ــــــــــــــــــــــــ
  . الوكون مجع وكن وهو عش الطائر. ٢٩/٧٦/٢٩١والبيت يف املفضليات ) ١(
خشن : أجش.١٧/١٧/١٩٥والبيت يف املفضليات٧١:تقدمت ترمجته ص املزرد) ٢(

أو احملصن النـسب مل     ) الصريح(منسوب إىل فحل يدعى     : صرحيى. الصوت
مايف صوته هزمه : واهلزمي" . هزمي صرحيي"تضرب فيه املقاريف واهلجن ويروي 

قوم اجتمعوا على : كهزمة الرعد، وتكون اجلُشة يف صوت الفرس لعتقه، شرب
من اإلجابة على ااز ألن األصوات إذا اختلطت يقال هلا           : جاوبتها. شراب

  ):جوب( كما جاء يف اللسان مادة -جتاوبت كأن أحدمها إجابة لآلخر ومنه 
  هوادر يف حافام وصهيــــل  تنادوا بأعلى سحرة وجتاوبت 

. جالجل مجع جلجل وهو اجلرس واملزامري واألجراس تستعمل معاً يف الغنـاء           
   .١٦٥ن األنباري انظر شرح اب
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٣٦

فهذا الصوت املتردد يف حنجرة حصانه يشبه صوت النـافخني يف           
فتتجـاوب  . ومعهم قوم آخرون يضربون على أجـراس   " املزامري"القصب  

  .أصوام وختتلط
وصورة صوت املزامري قريبة منها أصوات النواقيس اليت هي عبارة           

  : عن
 يف كنائسهم، وقد شـبه املـرقش        أجراس معلقة يضرا النصارى   

  :)١(يف قوله) دوية غرباء قد طال عهدها(األكرب صوت البوم ا، وهو يف 
  

  وتسمع تزقاًء من البوم حولنـا     
  

  كما ضربت بعد اهلدوء النواقس      
  

  

فصوت البوم يف هدأة الليل لصداه وتكراره يشبه صوت نـواقيس           
  .الكنائس املتقطع املتردد صداه يف أجواز الفضاء

  : )٢(والظليم له نقنقة شبهها علقمة الفحل بتراطن الروم يف قوله
 ــــــــــــــــــــــــ

: طـال عهـدها   . جمدبة: غرباء. الصحراء  : الدوية  . ٩/٤٧/٢٢٥املفضليات  ) ١(
طـائر ليلـي يف     : البـوم . صوتاً من زقا يزقو   : تزقاًء. باألنيس فهي موحشة  
  .مجع ناقوس : النواقس. السحر: اهلدوء. الصحارى واخلرائب 

.   تصويت: إنقاض. هيصوت هلا فتفهم عن: يوحي . ٢٨/١٢٠/٤٠٠املفضليات ) ٢(
تتكلم من رطن يرطن رطانة وهو الـتكلم مبـا          : تراطن. صوت الظليم : نقنقة

: أفـداا ) اللسان مادة رطن  (اليفهمه اجلمهور والعرب ختص به كالم العجم        
  .مجع فدن وهو القصر  
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٢٣٧

  يوحي إليها بإنقـاض ونقنقـة     
  

  كما تراطن يف أفداا الـروم       
  

فمناغاة الظليم ألنثاه ونقنقنه توحي بصورة مسعية الثنني يتكلمـان          
بكالم اليفهم ككالم العجم املدغم املتقطع يف نظر العريب الذي اليعـرف            

  .لغتهم
ن الصور السمعية صور أصوات السالح ووقعه، كصوت وقـع          وم

السيوف على رؤوس األعداء فقد شبههه احلارث بن ِحلزة اليشكري بوقع           
  :)١(املطر على البيت من اجللد يف قوله
  وحسبت وقع سيوفنا برؤوسـهم    

  

  وقع السحاب على الطراف املشرج      
  

  

علـى  فهي صورة ألصوات السيوف يف الرؤوس تشبه وقع املطـر       
بيت من جلد منصوب، فتوحي لنا بدرجة الصوت أوالً وبتواليه ومشولـه            
ثانياً فسرعة الضرب متوالية شاملة لكل أجزاء الرأس كسرعة ومشول حبات 

ليعلم أنه منصوب مبين وهـو  (ومن دقة الشاعر جعله البيت مشرجاً   . املطر
   .)٢ ()أشد لصوت املطر

ج النار يف قول سـنان وصورة أخرى هي صورة الطعن املشبه بتأج      
 ــــــــــــــــــــــــ

: الطراف. املطر جماز مرسل عالقته السببية : السحاب. ٨/٦٢/٢٥٦املفضليات ) ١(
املدخلة عراه يف بعضها ومبعىن املـشدود       : املشرج  . ألدم  أي اجللد   البيت من ا  

  " .شرج"وهو املراد يف الصورة  اللسان مادة 
  .٥١٧املفضليات بشرح ابن األنباري ) ٢(
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٢٣٨

  :)١(بن أيب حارثة املريا
  

  حنبو الكتيبة حني يقترش القنـا     
  

  طعناً كإهلاب احلريـق املـضرم       
  

  

فالطعن حركة سريعة حيدث هلا صوت كلهيب النار املستعرة هلـا           
 حينما يعدو يف املعركـة  -ويشبه صوت الدرع على الفارس   .أوار وأجيج 

كمـايف  . اليابسة أوبقاياها بعد احلصاد    بصوت الريح اليت حتلل السنابل       -
   :)٢("الفحل"قول علقمة بن عبدة 

  

  ختشخش أبدان احلديـد علـيهم     
  

      كما خشخشت يبس احلَصاد جنوب  
  

  

الدرع لكونه حلقاً متراكباً اذا مشى الفارس به، صار          فصوت زرد 
  .له صوت وخشخشة كصوت وخشخشة يبيس الزرع حني حتركه الرياح

  

  :الذوقية الصورة -ثالثاً
نلتقي هـذه   هي الصورة اليت تعتمد على حاسة الذوق، وأكثر ما        

 ــــــــــــــــــــــــ
يتـداخل ويقـع    : يقترش. نعطي  : حنبو. ٣/١٠٠/٣٤٩البيت يف املفضليات    ) ١(

  .املستعر املوقد: املضرم. إهلاب، هلب . بعضها يف بعض
من اخلشخشة وهي صوت    : ختشخش . ٣٣/١١٩/٣٩٥البيت يف املفضليات    ) ٢(

دروع أو اجلواشن،   ال: أبدان احلديد . متداخل كصوت الثوب اجلديد إذا لبس     
بفتح احلاء وكسرها كل نبت حِصد أو هي نبـت          : احلصاد. وماجيري جمراها 

  .جنوبيةح ري: جنوب). حصد: (بعينه أو هو اليبيس من الكأل  اللسان مادة
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٢٣٩

الصور عند حديث الشعراء عن املرأة أو اخلمر كما يف تشبيههم ريق املرأة             
  :)١(بالعسل ومنه قول املرار بن منقذ

  

ــبهته ــه ش ــت ب ــو تطعم   ل
  

  عسالً شيب بـه ثلـج خـصر         
  

  .فحالوته كحالوة العسل البارد املخلوط بالثلج
وكثرياً مايشبه ريقها باخلمر، وصور الشعراء  هلا أكثرها من قبيـل            
الصور التشبيهية املطولة، حيث اليكتفون بكوا مخرة بل البد أن تكـون            

  :)٢(مخرة ذات أوصاف معينة، ومنها قول األسود بن يعفر
 ــــــــــــــــــــــــ

  .بارد: خصر.  شيب خلط ٦٩/١٦/٩٠املفضليات ) ١(
شربت : اغتبقت. النوم: الكرى. ريقها: ريقتها . ٩/١٢٥/٤١٨-٦املفضليات  ) ٢(

مجع حـاين   : احلانون. خالصاً  : صرفاً. غبوقاً وهو الشراب يشرب يف املساء       
: سـالفة . تشبه يف اخلرطوم وهو أول شيء ومقدمـه       : خرطوما. وهو اخلمار 

احلجـارة  : مجع نصيبة وهي يف األصـل     : نصائبه. وعاء اخلمر : الدن. الصةخ
تكون حول احلوض ونصائب الدن ماانتصب عليه الدن من أسفله، وهو شيء            

مجع فاغية وهو زهـر     : الفغو. حمدد رقيق  جيعل له لريفع الدن للريح والشمس        
: السالليما. ن  خيترب وميتح : يبتار. مغطى فاه به  : ملثوم. أبيض وهو زهر احلناء     

 أي ميتحن السالمل بصعوده عليها لرياقب صـالحية هـذه اخلمـر       ؛ٍملَّمجع س 
مجع ترمجان ألن   : التراجيما. من عنب أبيض  : صهباء. املوضوعة فوق السطح  

باعة اخلمر حيتاجون إىل مترمجني وخدم هلم، خاصة وأن أكثر باعة اخلمر عجم           
  . لذين يشترون منهممن اليهود،  فيحتاجون ملن يترجم للعرب ا
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٢٤٠
  كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقـت     
  سالفة الـدن مرفوعـاً نـصائبه      

  جدداًوقد ثوى نصف حول أشهراً      
  حــىت تناوهلــا صــهباء صــافيةً

  

  صرفاً ختريهـا احلـانون خرطومـا        
ــا   مقلــد الفغــو والرحيــان ملثوم
ــسالليما  ــار ال ــان يبت ــاب أف   بب
  يرشو التجـار عليهـا والتراجيمـا      

  

فهي مخر معتقة متخرية خالصة دنّ وأوهلا بيضاء صافية التباع لكل           
ذه اخلمر أن ريقة حمبوبتـه      طالب إال بالرشا، وداللة هذا الوصف الدقيق هل       

  .يشبه هذه اخلمرة ذات الصفات العليا 
 مباء املطر، وقد عرضت صورة منها تبـدت         -أيضاً-ويشبه ريقها   
  :)٢( ومنها قول املسيب بن علَس)١(فيها احلركة أكثر

  

  ومهاً يـرف كأنـه إذ ذقتـه       
  أو صوب غاديٍة أدرته الـصباَ      
  

  عانيـةٌ شــجت مبــاء يــراع   
ـ    ببزيل أزه     ياعِسر مـدمج ِب

  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٥ : من أبيات للحادرة تقدمت ص) ١(
مخـر  : عانيـة . بلور شبه ثغرها به لصفائه    : مهاً. ٥/١١/٦١-٤: املفضليات) ٢(

قصب أي ماء   : يراع. خلطت ومزجت : شجت. منسوبة إىل عانة بلد بالعراق    
سحابة غدت أي صبحت أراد     : مطر غادية : صوب. جدول يف حافتيه قصب   

ريح الصبا وهي ريح    : الصبا.  مع الفجر فمطر الليل عندهم أمحد     سحابة أتت   
أبـيض أي دن    : أزهر.  مابزل أي ثقب إناؤه   : بزيل. سهلة يكون معها املطر   

  .طني وذلك أبرد له : سياع. ملطخ ومغطى: مدمج. أبيض
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٢٤١

 مباء سـحابة    - على رواية الرفع عطفاً على عانية      -فهو يشبه ريقها  
 وضع يف إبريق أبـيض ووضـع      - وهي أمحد الرياح   -غادية لقحتها الصبا  
  .فاملاء لذيذ طيب بارد . حوله الطني ليربده

فيكون التشبيه خبمرة ممزوجة مباء يراع ) صوِب(وعلى رواية الكسر   
  .الطيب، فتزداد طيباً يف نظرهمأو ذا املاء 

  
  :الصورة الشمية: رابعاً

وهي اليت تعتمد على حاسة الشم يف املقام األول وهذه الصور قليلة            
 مارأيتها عند وصـف الـشعراء رائحـة         -الورود يف املفضليات، وأكثر   

حني ينسبون ا، وأكثر صورهم تقليدية بسيطة فهم يـشبهوا          ) احملبوبة(
لطيب وهو املسك ومل أجد من شبها بنوع آخر إال املرار           بنوع واحد من ا   

فإنه وصف رائحة حمبوبته فجعلها تتطيب بالعنرب واملسك وهـذا   -بن منقذ   
 يفهم منه خلطهما أو على انفراد لكل نوع، فهي تستخدم هذا تارة وذاك            

  :)١(يف قوله-أخرى وذلك 

 ــــــــــــــــــــــــ
 عبقُ إما فعل أو مصدر الفعل مبعـىن لـصق ولـزم             ٨٤/١٦/٩٢املفضليات  )  ١(

العـذق الـذي يكـون فيـه التمـر قـال            : العرجون.  أياماً فالطيب يبقى 
العرجون أصفر عريض شبه اهللا به اهلالل ملا عـاد دقيقـاً فقـال              : (زهريألا

ألنـه  ) والقمر قدرناه منازل حىت عاد كـالعرجون القـدمي        (سبحانه وتعاىل   
خنـل الـسكر مـن خنـل        : العمر) . عرجن(اللسان مادة   . ذا يبس اعوج    إ

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٤٢

   عِبــق العنــرب واملــسك ــا
  

ـ       مفهي صفراء كعرجون العر   
  

فدلل الشاعر على كثرة طيبها بلزومه هلا حىت عدت صفراء منـه،            
كصفرة عرجون العمر ألا تلطخ جسدها فيه وهو حممود فالصورة األوىل           

فهي صفراء  (صورة حقيقية مشفوعة بصورة بصرية ملونة       ...) عبق العنرب (
  .وداللتهما مشيةَ) كعرجون العمر

 علقمة بن عبدة كثرة رائحته      ولكثرة استعمال النساء للمسك شبه    
بفأرة مسك يف مفارق حمبوبته وزاد يف تصوير قوة هذه الرائحة أن جعـل              

ئحة هذا املسك وإن كان مزكوماً المينعه زكامـه أن جيـد            امتناوهلا جيد ر  
  :)٢(، لقوة الرائحة ونفاذها وذلك يف قوله)١(ذلك منها

 =  ــــــــــــــــــــــــ
واملعـروف اآلن أن الـسكري      ) عمـر : ( اللسان مـادة     البحرين هكذا يف  

وهـي منـاطق بـين متـيم        ) الرياض والقصيم (اشتهرت به املنطقة الوسطى     
  .والشاعر منهم

   .٢/٧٩٢ابن األنباري ) ١(
فأرة مسك دوبيه صغرية فيها كيس جيتمع فيه الدم         . ٧/١٢٠/٣٩٧املفضليات  ) ٢(

جته أي وعاؤه فإا على التشبيه      إذا ذحبت، فإذا يبس صار مسكاً وقيل هي ناف        
فـأر  (اللسان مادة   " نافحة" ا أو لنفوج الريح ونفوحها منه ولذا قيل نافجة          

مفارقها مجع مفرق، مجعه مبا حوهلا ألنه يريد شعرها ورأسها وهـذا            ) . ونفج
. مصاب بالزكام: مزكوم. الباسط واملتعاطي واحد مبعىن املتناول. أسلوب عريب 
   .٧٩٢-٧٩١ابن األنباري 
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٢٤٣

  كأن فأرة مسك يف مفارقتـها     
  

  مزكـوم للباسط املتعاطي وهو      
  

وتشبه رائحتها باألترجة كمايف قول علقمـة نفـسه قبـل بيتـه            
  :)١(السابق

  

  حيملن أترجة نضخ العبري ـا     
  

  كأن تطياا يف األنف مـشموم      
  

فشبهها باألترجة على االستعارة، فرائحتها الذكية تفوح من كـل          
كل شٍئ منها طيـب     (جسدها كما تفوح رائحة هذه الفاكهة الطيبة فـ         

، ومع  )٢( ...)ر قد يكون يف األنف    خبتفَل ألن ال    عيب من خبر وال    ليس ا 
هـا  حي رِ هبشوت. هذا فهي مضمخة بأخالط الطيب ممازادها طيباً اليفارقها       

  )٣(:بالرحيانة كمايف قول الشنفري األزدي
 ــــــــــــــــــــــــ

األترجة فاكهة طيبة الرائحة شبيهة بالربتقال إال أا أكـرب          .  أي اإلبل : حيملن) ١(
: العـبري . دش أي أثر لعبري املرشـوش     : نضخ.  وطعمها حامض ولوا أصفر   

.   تفعال من الطيب أي ماتطيب به       : تطياا. أخالط الطيب جتمع يف الزعفران    
األنف فهو أبداً مشموم ولعل هذا هو       مسك أو كأن رحيها اليفارق      : مشموم

املراد هنا إذا كيف يشبه العبري باملسك وقد يكون املسك جزءاً منه، فطيبها قد              
  .يكون أفضل من املسك

   .٧٩٠ابن األنباري) ٢(
أصابتها ريح فجاءت   : رحيت. أحيط: حجر  . ١٤/٢٠/١١٠-١٣املفضليات  ) ٣(

  .جمدب:  منتشرة مسنترائحة: أرج. أصاا الطَلُّ : طلت. بنسيمها
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٢٤٤

  فبتنا كأن البيت حجر فوقنـا     
  برحيانة من بطن حلْية نـورت      
  

  لَّـتِ برحيانة رحيت عـشاًء وطُ     
  هلا أرج ماحوهلا غري مـسنتِ      
  

ومها يف داخل بيتها أشبهت رائحة رحيانة       ) زوجته(فرائحة حمبوبته   
شذية حركتها الرياح عشاًء، فوسعت دائرة شذاها وبللها الطلُّ فـزاد يف            

هلا زهر قد نور    ) وادي حلية (عبريها، والرحيانة خمتارة من خري أودية امة        
 طيبها أن خالطتها روائح ماحوهلا من األزهار فهي         فنشر رائحتها، وزاد يف   

  .يف واد خصيب وإذا كان الوادي كذلك فإن رائحته ستكون عبقة

  :خامساً الصور اللمسية

هي كل صورة اعتمدت يف بنائها على حاسـة         : الصورة اللمسية 
اللمس ويف واقع األمر لو تلمسنا هذه الصور يف املفضليات فسنجدها قليلة            

نادرة فإنين مل أجد بعد طول حبث ماميكن أن أطلق عليه صورة            إن مل تكن    
ملسية تعتمد يف املقام األول على حاسة اللمس وإن وجد مـايوهم بأـا              

فإن أثر احلاسة البصرية بارز فيها فـإن مايـدرك          " كذلك أي صوراً ملسية   
            حباسة اللمس تستطيع أن تدركه حاسة البصر، وهذا ماقلل انطباق احلـد

  .عليها

وجل هذه الصور تكون الداللة عليها إما عن طريق الكناية سـواء            
 عن طريق األلفاظ احلقيقيـة      اإمالكناية اردة أو املقترنة بصورة تشبيهية و      

  ):الصورة احلقيقية(
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٢٤٥

 فمن الطريق الكنائي ارد قول بشامة بن الغـدير يف وصـف        )١
  :)١(ناقته

  

ــةُ   يــك ن ــرد تام ــا ق    هل
  

ــ   ــه ت ــة عن ــيالزل الولي    زل
  

تستقر على سنامها كناية عن مالسته لـسمنه وكثـرة           فالولية ال 
  .شحمه

ومثله قول أيب ذؤيب يف وصف فرس الفارس الذي مل يبقه حدثان            
  :)٢(الدهر

  قصر الصبوح هلا فشرج حلمها    
  

       فهي تثوخ فيها اإلصـبع يبالن  
  

  

فالصورة هنا معتمدة على حاسة اللمس وتدل على ذلك عن طريق           
لكناية فهي مسينة ذات شحم كثري قد خالط حلمها وللداللة عليه عرب بغمز             ا

  .اإلصبع ا

 ــــــــــــــــــــــــ
.    زمكتِن: تامك.  جمعسنام من التفرد وهو الت    : قرد . ١٢/١٠/٥٧ملفضليات  ) ١(

  .حلس يكون حتت الرحل يقي الظهر: الولية. ترتلق :  تزلشحمه: نيه
: شـرج . شرب الغـداة  : الصبوح. حبس: قصر. ٥٤/١٢٦/٤٢٧املفضليات  ) ٢(

ت معيب مبعناه فاخليل توصـف      وهذا البي . تغيب: تثوخ. الشحم: الني. خلط
واملوازنة لألمدي ) ٨٧٨ (انظر شرح ابن األنباري. بقلة اللحم وصالبة الشحم 

٤٤-١/٤٣.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٢٤٦

  :)١(ومثله قول املرقش األكرب
  

  حواليها مهـاً جـم التراقـي      
  

ــود    ــزالن رقـ   وأرام وغـ
  

فالنسوة الالئي منهن حمبوبته شييهات ببقر الوحش واآلرام والغزالن        
هن يف رخاء عيش، ناعمات     وليس لعظام صدرهن حجم لتغطية اللحم هلا ف       

  :وهذه الصورة تدرك بالبصر واللمس، وقد زاد الصورة بياناً يف قوله بعده
  

  تعاجل بـؤس عـيش     نواعم ال 
  

ــراح وال   ــرود أوانــس الت   ت
  

  

 وعن طريق الكناية املقترنة بالتشبيه ومنه قول املرار بن منقذ يف            )٢
   :)٢(وصف رخاء عيشه وحاله

 ــــــــــــــــــــــــ
  :حوايل النار يف قوله قبله: ، حواليها٤/٤٦/٢٢٣املفضليات ) ١(

  يشب هلا بذي األرطى وقود  على أن قد مسا طريف لنار 
ليس لترقوـا وعظـام    : لتراقيبقر وحشي على التشبيه للمرأة به، جم ا       : مهاً

انظر شرح ابـن األنبـاري   . صدرها حجم فالصدر منها بادن قد غطاه اللحم  
٤٦٣.   

متتعت مرة بعـد مـرة      : تعللت. ٩١ ،٧٩/١٦/٨٣،  ٦البيتان يف املفضليات    ) ٢(
: احلال والنفس، أحـور   : مأخوذ من العلل وهو الشرب مرة بعد أخرى، البال        

ناعمـة قـشينة،   : غر غري جمرب، خذواء . اضهايف شدة بي  . شديد سواد العني  
كناية عن الترف والنعيم وطيـب      : رخي، برد العيش عليها وقصر    : عيش ناعم 

  .عدم شعورها بامللل لطيب الزمان واحلال عن املعيشة، وقصر زمنه كناية 
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٢٤٧
  

ــاعم   ــايل ن ــت وب   وتعلل
  

  زاٍل احـور العيـنني غُـر      بغ  
  

  :وقوله يف رخاء عيش حمبوبته
  فهي خـذواء بعـيش نـاعم      

  

        برد العـيش عليهـا وقـصر  
  

فهاتان كنايتان مبنيتان على التشبيه للبال واملعيشة بشيء ناعم لني          
تدرك بالذهن فنعومة البال واملعيشة     به  فهي يف املشبه تدرك باحلس وباملشبه       

لكن لكوا جاءت كناية عـن      " صورة ذهنية "شيء معنوي، وقد نسميها     
  .شيء ميكن جتسيمه ومالمسته نسبناها إليه

والتشبيه اآلنف ذكره استعارة مكنية لكن لكونه اطرد لدى العرب          
  .استخدامه صار عندهم كناية

وهناك تشبيهات داللتها كنائية من املمكن أن نطلق عليها صـوراً           
رضـي  -كما يف قول املزرد   " بصريةال"ملسية وهي قليلة أو قد تغلب عليها        

  .)١( يف وصف درعه-اهللا عنه
  يستطيعها دالص كظهر النون ال   

  

  تلك احلظاُء الدواخل   سنان وال   
  

  

فدرعه سهلة لينة تشبه ظهر السمكة، فبهذه الصورة جيعلك الشاعر         
 ــــــــــــــــــــــــ

الـسمكة،  : النـون : درع لينة ظهر النون   : دالص. ٣٩/١٧/٩٨املفضليات  ) ١(
السهام اليت مـن    : الدواخل. مجع حظوة   . ر النصال هلا  السهام الصغا : احلظاء

   .١/٣٣٨انظر شرح التربيزي. شأا النفاذ والدخول وإن تضايق املدخل
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٢٤٨

  . احلرشفياكأنك تتحسس هذه الدرع وتدرك نسجه
تعرضت له عند الـوداع     ويشبه املرقش األصغر وجه حمبوبته وقد       

  )١(:باملرآة يف قوله
  

  أرتك بذات الضال منها معاصماً    
  

  وخداً أسيالً كالوذيلة ناعمـا      
  

  

فخدها يف مالسته ونعومته يشبه مرآة الفضة يف مالسـتها؛ ولـذا            
الوضاءة وهو معـىن دالالي     : ، ويفهم منه أيضاً   ) ناعما(عقب عليه بقوله    

  .آخر
  :)٢(يف وصف آثار معاركهم ول املرقش األكرب هومثلَ

  

  وآخر شـاص تـرى جلـده      
  

        املطـر كقشر القتـادة غـب  
  

  

فجلد القتيل قد انتفخ عنه وتفطر كماينتفخ وينفطر حلاء شـجرة           
  .القتاد وهذه صورة بصرية وملسية معاً توديها احلاستان

  

بأيدي أعداء ممدوحه من القروح      ويشبه عبداهللا بن عنمة الضيب ما     
 م عاممـن  ىيف أيـدي األسـار      يكثرون العمل بأيـديهم مبـا      ةلكو 

 ــــــــــــــــــــــــ
.  مجع معصم وهو موضع السوار من اليد      : معاصماً . ٥/٥٦/٢٤٥املفضليات  ) ١(

  ").أسل"اللسان مادة (اللني الدقيق السهل الطويل : أسيالً 
: جلدها وحلاؤها القتادة  : قشر. دافع رجله : أشاص . ٧/٥٢/٢٣٦املفضليات  ) ٢(

  . بعد: شجر شوك جبلي غب
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٢٤٩

  :)١(األصفاد
  

  بأيديهم قرح مـن العكـم جالـب    
  

  كما بان يف أيدي األسارى صفادها       
  

  

فآثار الكد واملهنة يف أيديهم تشبه آثار القيـود والـشد بأيـدي             
  .األسارى فهي جمرجة ذات قروح

قيقيـة   ومن الصور اللمسية اليت جاءت عن طريق األلفاظ احل         -٣
الصور اليت صرح ا الشعراء يف ألفاظ تدل على صفات تدرك بـاللمس             

يف حديثه عن ضيفه وإكرامـه       رضي اهللا عنه  كمايف قول عمرو بن األهتم      
  : )٢(له

  

  وبات له دون الصبا وهي قـرة      
  

  حلاف ومصقول الكساء رقيق     
  

  

مصقول الكساء إما على احلقيقة أي الدثار أو علـى االسـتعارة            
راد ا احلليب فإن اجللدة اليت تعلو احلليب تشبه به لرقتها ونعومتـها،             وامل

 ــــــــــــــــــــــــ
عبد اهللا بن عنمة الضيب شاعر إسالمي خمضرم شهد القادسية أشار احلافظ ابن             ) ١(

انظر اإلصـابة   . حجر يف االصابة إىل إدراكه الرسول ومل ينص على صحبته           
بيت وال. ٨/٤٧٢اخلزانة للبغدادي و.  يف ترمجة عبد اهللا بن عنمه املزين       ٢/٣٤٧

الشد بقوة وشـد    : العكم. اجلرح: حرحقال. ١٣/١١٤/٣٨٠يف املفضليات   
مأخوذ من اجلُلْبة وهي القشرة تعلو اجلرح عنـد         : جالب. األمحال على اإلبل  

  ") .صفد"اللسان مادة . (الشد والقيد: الصفاد. ظهر: بان . برئه
   .١٤٢: البيت تقدم ص) ٢(
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٢٥٠

تدل على الرقة والنعومة وهي حقيقية     لويف كال احلالني تكون الصورة ملسية       
  .يف املعنيني

  :)١(ومثلها وصف ذي اإلصبع لنباله
ـ         مث كساها أحم أسـود فيـ

  

  ناناً وكـان الـثالث والتبعـا        
  

فوصف الريش بأنه فينان أي ناعم وكثري، وهم خيتـارون ريـش            
  " .ألنه ألني مساً وأكثر لباساً"الفرخ 

 ــــــــــــــــــــــــ
أي كان الريش   : الثالث. ريشاً شديد أسود  : أحم. ١٠/٢٩/١٥٥ملفضليات  ا) ١(

ا مماتبع ذلك مِ  : التبعا  . ات من مقدم الريش     ـثالث ريش  اها به ـالذي كس 
  . يليه
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٢٥١
  

  )١(املبحث الثالث
  الصورة الفنية حسب حجمها

  :تنقسم الصور الفنية حسب حجمها إىل 
  

  ".قصرية" صور مفردة -١
  "كلية" صور مركبة -٢
  "مشهد"أو " ممتدة" صور طويلة -٣

اض قصائد املفضليات جند أن أنواعاً خمتلفـة مـن   من خالل استعر  
الصور، منها صور قصرية مستقلة، ويقابلها صور مركبة أطـول منـها،            
وأخرى صور طويلة ممتدة، تتعدد فيها الصور أكثر من سابقتها، حىت أـا            
تشمل جزًء كبرياً من القصيدة، بل قد تشمل القصيدة كلها، ممـاميكن أن             

وهي نوع من القصائد ذات وحدة      " لوحة أو املشهد  القصيدة ال "نطلق عليه   
  .)٢(موضوعية، وعادة ماتكون من قبيل القصص

  

  : الصورة القصرية-١
تأيت الصورة القصرية يف أكثر الصور البيانية من تشبيه، واسـتعارة           

  .وكناية، كماتأيت من الصور احلقيقية
 ــــــــــــــــــــــــ

  .أمناط الصورة الفنية : من الفصل األول) ١(
  .٥٤: انظر ماسبق يف التمهيد ص) ٢(
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رب، ، وقد تكون جزءاً مكمالً لصورة أك      "مفردة"وقد تكون مستقلة    
  .فحينئذ نسميها جزئية

 هي إال صورة قصرية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً يف        فالصورة اجلزئية ما  
  .جاءت من الصور، سواء السابقة أو الالحقة ماسياق 

  

غري اجلزئية قول بـشامة بـن   " املفردة"ومن أمثلة الصورة القصرية     
  :)١(الغدير

  

ــم  ــت ومل آـ   فإماهلكـ
ـ        بأن قومكم خريوا خـصلتي

  احلياة وحرب الـصديق   خزي  
  فإن مل يكـن غـري إحـدامها       
 ــه ــم من ــدوا وبك   والتقع

  

  فأبلغ أماثـل سـهم رسـوال        
  ـن كلتامها جعلوها عـدوال     

ــيال  ــاً وب ــل أراه طعام   وك
  فسريوا إىل املوت سرياً مجـيال     
  كفى باحلوادث للمرء غـوال    

  

  

سريوا إىل املوت سرياً    (و  ) وكل أراه طعاماً وبيال   (فالصورة يف قوله    
صور قصرية، التـرتبط بـصورة      ) كفى باحلوادث للمرء غوال   (و  ) مجيال
  .كلية

  :)١(ومثلها قول بشر بن أيب خازم

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٣٣/١٠/٥٩-٢٩املفضليات ) ١(
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  وملا أن رأينا الناس صــاروا     
  مضى سـالفنا حـىت نزلنـا      
  وشبت طيء اجلـبلني حربـاً     
  يسدون الـشعاب إذا رأونـا     
  وحل احلّي حي بـين سـبيع      

  

  أعادي لـيس بينـهم ائتمـار        
  ا نـزار  بأرض قـد حتامتـه     

  ر لـشجوها منـها صـحار      
  وليس يعيذهم منـها اجنحـار     
  قراضــبة وحنــن هلــم إطــار

  

  

وحنن هلم  (و  ) ر لشجوها منها صحار   (و  ) صاروا أعادي : (فقوله
صور قصرية ليست مرتبطة بصورة كلية، كل منها تؤدي داللتـها           ) إطار

  .مفردة دون حاجة الصورة األخرى إليها
واليت تأيت جزًء من صورة كلية      " اجلزئية"ومن أمثلة الصور القصرية     

أو طويلة،  قول تأبط شراً يف وصف قلة اجلبل اليت صـعد إليهـا ربيئـة                 
  :)٢(لرفاقه

 =  ــــــــــــــــــــــــ
أوائل : سالفنا. ومشاورة مؤامرة: ائتمار. ٣٤١-٢٦/٩٨/٣٤٠-٢٢املفضليات) ١(

: اجلبلني. القبيلة: طيء. القبيلة: نزار. مل جيتروا عليها  : حتامتها. ومتقدمو جيشنا 
حزا : شجوها. تكره أو على التشبيه رير الغنم أي صوا  : ر.  أجأ وسلمى 
شق يف اجلبل يريـد     ال: الشعاب. بالد يف عمان ويريد أهلها    : صحار. وقهرها

: إطار. موضع: قراضبة. قبيلة: سبيع. يسدون لكثرم الثنايا والطرق يف اجلبال     
  .حمدقون م على التشبيه باإلطار وهو احللقة

  .٧٢: البيتان تقدما ص) ٢(
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   وقلة كسنان الـرمح بـارزة     
  

   ضحيانة يف شهور الصيف حمراق      
  

........  
   شئ يف ريـدها إال نعامتـها      ال

  

  منها هزمي ومنها قـائم بـاق        
  

ة التتم إال عن طريق عرض الـصور اجلزئيـة          فالصورة الكلية للقُلَّ  
) ضحيانة) (بارزة(أو الصور احلقيقية    ) كسنان الرمح (الالحقة من التشبيه    

  ...).الشئ يف ريدها إال نعامتها) (يف شهور الصيف حمراق(
فهذه الصور اجلزئية صور قصرية لكنها جاءت يف معرض صـورة           

 توحي لنا بعـسر هـذه       كلية أراد الشاعر أن يرسم ذه اجلزئيات صورة       
  .الصخرة اليت تسلقها

  :)١(ومثلها قول مزرد يصف حنكته وجتربته وحيذر أعداءه
  

  فدع ذا، ولكن ماترى رأي عصبة     
  يهزون عرضي باملغيـب ودونـه      

  على حني أن جربت واشتد جانيب     
  وجاوزت رأس األربعني فأصبحت   

  

  أتتين منـهم منـديات عـضائل        
ــل   ــة ومآك ــرمهم مندوح   لق

   رهبـة مـن أناضـل      وأنبح مين 
  يلفي هلا الـدهر عـادل      قنايت ال 

  

 ــــــــــــــــــــــــ
. خمريات يعرق منها الوجه وينـدي     :  منديات ٥٦/١٧/١٠٠-٥٣املفضليات  ) ١(

. سهة وفـسحة  : مندوحة. أكلهم: مقرمه. يقطعون: يهزون. شدائد: عضائل
. شخـصي وأخالقـي  : قنايت. أرمي يريد اهلجاء: أفاضل. نبح كالكلب : أنبج
  .مقوم : عادل
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) اشتد جانيب (فالصورة الكلية حلنكته رمسها من خالل صور جزئية         
أصـبحت قنـايت    ) (جاوزت رأس األربعني  ) (انبح مين رهبة من أناضل    (

  .)عادل... اليلفى هلا 
  .فهذه الصور اجلزئية تكمل رسم الصورة الكلية للحنكة ومقوماا

  
  :ة الكلية  الصور-٢
   

ولعل ماعرضناه مـن    . وهذه الصورة وثيقة الصلة بالصورة اجلزئية     
-شواهد الصورة اجلزئية السابقة أوضحت بعض معاملها، ولكن سأعرض          

 لصور أشد ارتباطاً، وأظهر تالمحاً، من مثل الـصورة الـيت رمسهـا         -هنا
ر لضيوفه  الشاعر ثعلبة بن صعري لكرم اجلاهلي، وقد افتخر فيها بتقدمي اخلم          

  :)١(بقوله

 ــــــــــــــــــــــــ
رب خمففـة   : رب. ترخيم مسية : أمسى. ١٣١-١٩/٢٤/١٣٠-١٥املفضليات  ) ١(

ملح الكالم  : الفكاهة. واحدا مأثرة . مكارم متوارثة : مآثر.كرم: ندى. ضروة
مجع حلم أي التذم لسخائهم، فهو معد حاضـر         : حلامهم. يثوطرف األحاد 

مجع مـسعر   : مساعر. مسترسلة ِكناية عن شجاعتهم   : سبيطي األكف . طيب
مغنية : مدجنة. صوت ناقة مسنة عند النحر    : رنة شارف . كناية عن شجاعتهم  

: الزاجر. يلتفتون   ال: ينثنون ال. راحوا: تروحوا. عطية: جدوى. يف يوم غيم  
  .والعاذل عن اللهوالناهي 
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ــة  ــدريك أن رب فتي ــي ماي   أمس
  حسين الفكاهـة ماتـذم حلـامهم      
ــوٍن ذارع  ــسباء ج ــاكرم ب   ب

  فقصرت يومهم برنـة شــارفٍ      
  حىت تـوىل يـومهم، وتروحــوا      

  

  بيض الوجـوه ذوي نـدى ومـآثر         
  سبطي األكف ويف احلروب مساعر     

  قبل الصباح وقبـل لغـو الطـائر       
  ومساع مدجنـة وجـدوى جـازر      

ــر   ال ــال الزاج ــون إىل مق   ينثن
  

تعرض الصورة مظهراً من مظاهر الكرم اليت يفتخر ـا الـشاعر،       
) سبطي األكـف ) (حسين الفكاهة.... ذوى ندى ومآثر    (حيث الوجوه،   

  )مساعر(... 
وقد قدم هلم ماكان العريب يفتخر به من سقيهم أجود أنواع اخلمر،            

قبل (ووصف وقت تقدميها    ) سباء جون ذارع  (وقد وصف هذه اخلمر بأا      
  .كناية عن التبكري) الصباح وقبل لغو الطائر

كما وصف بعض مظاهر كرمه اليت قدمها هلم مماقصر عليهم طول           
، مث وصـف    ) وجدوى جازر ) (ومساع مدجنة ) (رنة شارف (يومهم من   

اليثنون إىل مقـال    (فهم  ) تروحوا(نفسيتهم حني انصرافهم من عنده حني       
  ).الزاجر

صور يف كل جزئية من مشاهد كـرم العـريب، واعتنائـه            فهذه ال 
بأصحابه وخلصانه وندمائه، جاءت متآزرة لترسم له هذه الصورة املشرفة          
 اليت توحي باجلود غري املتكلف، والعطاء غري احملدود، فقد بذل هلم كل ما            

يرى أنه حيقق هذا املظهر من خلقه، وهذه الصورة املضيئة من         يف وسعه، مما  
  .حياته
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وقد كان تركيز الشاعر هنا على الصورة الكنائية ظاهراً يف رسـم            
قدم هلم، صورة نفسيتهم حـني      جزئيات كرمه، صورة أصحابه، صورة ما     

  .انصرافهم عنه
وتتكرر الصورة الكلية للكرم يف هذا املظهر، فنجد مثيلتـها عنـد       

  :)١(احلادرة يف قوله
  يدريك أن رب فتية    فسمي ما 

  عيـوم حممرة عقب الصبوح     
  متبطحني على الكنيف كـأم    
  بكروا على بسحرة فصبحتهم   

  

  باكرت لذم بـأدكن متـرع       
  مبرى هناك من احلياة ومسمع     

  يبكون حول جنـازة مل ترفـع      
  من عاتق كدم الغزال مشعشع    

  

وقد تكونت من صور جزئية، وإن اختلفت يف نوعية هذه اجلزئيات       
مث ) أدكن متـرع  (صف الزق بأنه    فاحلادرة هنا و  . عن صورة ثعلبة املتقدمة   

) عيوم... حممرة(وصف الفتية بصور تدل على استغراقهم يف اللهو واللذة       
)مث عاد فوصـف    ) بسحرة... بكروا  ...) (متبطحني) (ومسمع... مبرى

وهو وصـف ملـا يف     ) ععشعاتق كدم الغزال مش   (اخلمر اليت سقاهم منها     
 ــــــــــــــــــــــــ

. مملـوء : مترع. زق مييل لونه إىل السواد    : أدكن. ١٩/٨/٤٦-١٦املفضليات  ) ١(
. أي حيث يرون مايشتهون ويـسمعون     . مرأى: مرى. شرب الغداة : الصبوح
: سـحرة   . احلظرية من الشجر  : الكنيف. مستلقني على وجوههم  : متبطحني

أي مخر معتقة   :  صفة للعاتق  مرقق باملاء، وهو  : مشعشع. سحر أي قبل الفجر   
  .١٣/١١٣-١١، ٣٠/٩-٢٨: وانظر مثلها. ممزوجة مباء
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  .الزق األدكن املترع
 صورة آثار ديار احملبوبة،     -يف غري ماتقدم  -لية  ومن أمثلة الصور الك   

  :)١(وقد وصفها الشعراء كثرياً، منهم املرار بقوله
  

  هل عرفـت الـدار أم أنكرـا       
ــه   ــا عثنون  ــسيل ــرر ال   ج

  يتقارضــن ــا حــىت اســتوت
  وترى منها رسـوماً قـد عفـت       

  

   ــر ــسى عبقُ ــرباك فش ــني ت   ب
 كُـــروتعفتـــها مـــداليج ب  

  جـر أشهر الـصيف بـساٍف منف     
  مثل خط الالم يف وحـي الزبـر       

  

فهذه صورة كلية لوصف األطالل، فصلها الشاعر بصور جزئيـة،          
أعقبها من الرياح العواصف،    صور فيها آثار السيول وتعاقب السحب، وما      

والسحب املتعاقبة املدرارة، والرياح العواصف     . فالسيول ذات عثنون جتره   
أهـذه  : ذلك حق للشاعر أن يتساءل    كلها تطمس املعامل، وتغري اآلثار؛ ول     

  !الدار املعهودة؟ وقد غريها البلى أم هذه دار أخرى غريها ؟
وقد حشد الشاعر التشبيهات واالستعارات والكنايات اليت تعمـق         
الداللة الشعورية يف نفس املتلقي، فالسيل جير نفسه فوق هـذه األطـالل             

 ــــــــــــــــــــــــ
. مكانان سكنتهما حمبوبته  :  عبقر -ترباك  . ٨٩-٥٦/١٦/٨٨-٥٣املفضليات  ) ١(

. سحب ليليـة  : مداليج. أزالت معاملها : تعفتها. أوله  : عثنونه. غليظ  : شس
منصوبة : أشتهر. ك األرضتل: استوت. يتناوبن : يتقارضن. مبكرة اراً : بكر

غزير كأمنـا خترجـه   : منفجر. رمل تذروه الرياح: ساف. على نزع اخلافض   
  .خط الكتب : وحي الزبر. آثاراً: رسوماً. الرياح من باطن األرض
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 متواصـلة، سـيوهلا     فيمحوها، والسحب املتعاقبة ليلية وذات تبكري، فهي      
جرارة قوية، وصورة التقارض مبعىن التناوب، تـوحي باإلصـرار علـى            

حىت إذا ماجاء الصيف واشتد احلر ثارت العواصف، فلم تبق بقية           . الطمس
  .ألثر

هكذا استطاع الشاعر ذه الصور اجلزئية أن يقدم املعـىن املـراد            
نة من عـدة صـور      تصويره تقدمياً قوياً مؤثراً عن طريق صورة كلية مكو        

  .جزئية
  
  : الصورة الطويلة-٣
  

متتد الصور وتتواىل يف الصورة الطويلة يف هيئة سلسلة متصلة، تظهر    
فيها تفصيالت عدة، تكَون مبجموعها الشكل النهائي لتلـك الـصورة؛           

وهذا النوع من الصور يرد كثرياً      .  عدة أبيات  -يف العادة -ولذلك تشغل     
   .)١(م وتشبيهها باحلمار أو الثور الوحشينييف وصف الشعراء لرواحله

ومـن  . )٢(وقد عرضت مناذج من تلك الصور يف صفحات سابقة        
أمثلتها صورة بعري ربيعة بن مقروم الضيب وقد شبهه حبمـار وحـشي يف             

 ــــــــــــــــــــــــ
، ٥١/٤٠ ،   ٣٩ /٢٠ ، ٨/٣٨ ،   ٢٤/٢٦ ،   ٣١/١٦ ،   ٩/٩انظر املفضليات   ) ١(

٤/١١١، ٩٧ ١٠/٤٩،١٢.  
  .٢١٠-٢٠٧: انظر ماتقدم ص) ٢(
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٢٦٠

  :)١(قوله

 ــــــــــــــــــــــــ
 يف  ٣١-٢٨وقد تقدم منها األبيـات      . ١٨٩-٣١/٣٩/١٨٨-٢٠املفضليات  ) ١(

. موضـع : معقله. أجابه لكثرة نبته  : أطاع له . محار غليظ :  جأب .١٧٦ :ص
. مألـا : أتأقتـها . مجع تلعة وهي مسائل املاء من اجلبل  إىل الوادي         : التالع

ل، وجبوارمها  ماكان من املطر بنوء األشراط وهي كوكبان من احلم        : األشراط
ومها من منازل القمـر    ) (شرط(جنم ثالث ولذا مجعت، هكذا يف اللسان مادة         

 ١٠: انظر مثار األزهار يف الليل والنهار البن منظـور ص         ) الثمانية والعشرين 
لكنها فيه حمرفة بالعني بدالً عن الشني وهو غلطٌ ظاهر، وقد تابعه امللك الشيخ              

 وانظر كتـاب حـدائق      ١٥٢:الن ص حممد صديق حسن خان يف لقطة العج      
ويف تقـومي أم القـرى      . ٢٠١/١حممد السديس   / األدب للشامهردان حتقيق د   

الشرطان نوء يف برج الثور يأخذ الربج منه عشرة أيام، وبقية أيامـه يف بـرج          
هــ  ١٤١٦انظر تقومي أم القرى لعام      .  يوماً تقريباً  ١٣اجلوزاء، والنوء دائماً    

. متتابعـة : تبـاع . مجع مساء وهـي املطـرة     : يةأمس.  من ذي احلجة   ٤ورقة  
. منه انتشر ما: تفاوته مجعت : ملت. احلبل: الكر. مفتوالً: حمملجاً. رجع:آض
أتاناً : مسحجاً  . يطرد: يقلب. حاذقة: صناع. امرأة منسوبة إىل الشام : شامية
. مانسل من شعرها، ويكون ذلك لسمنها: نسيلتها. طويلة العنق: قوداء. طويلة

ظهرت عليـه   : قنبت عليه . نزال السهل : أسهال. المعة: ملاع. آثار بياض : بنق
عيون بطـن   : شرائع. مال: جتانف. مقدرة: اطالع. مضيها: جتاسرها. وسبقته
طرف احلـرة   : الكراع. التقدم يف السباق  : السبق. صرفها: حاد. موضع: قو

. تعبـاً :ظلم لغباً م:داج.مواضع:أثال أو غمازة أو نطاع    .اخلارج منها يف السهل   
= 
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٢٦١
  كأن الرحل منـه فـوق جـأب       

ــها   ــاض أتأقت ــن ري ــالع م   ت
ــآض حمملجــاً كــالكر ــت ف   ملَّ

  تيقلب مسحجاً قـوداء طــار     
ــا ــه إذا م ــت علي ــهال قنب   أس

  جتانف عـن شـرائع بطـن قـو        
  وأقرب مورد من حيـث راحـا       
ــل داج  ــون اللي ــا ول   فأورده
  فصبح مـن بـين جـالّن صـالً        

  ذا مل جيتـــزر لبنيـــه حلمـــاًإ
  فأرسل مرهـف الغـرين حـشراً      
  فلهف أمه وانـصاع يهـوي     

  

   العــت ــةَ ال ــه بمعقُلَ ــاع ل   أط
 ــاع ــة تب ــراط أمسي ــن األش   م

ــاَمية ــه شـ ــناعتفاوتـ    صـ
ــسيلتها ــاع : ن ــق مل ــا بن   

وفيــه علــى جتاســرها اطــالع  
       ا عـن الـسبق الكـراع وحاد  
  ــاع ــازة أو نط ــال أو غم   أث
       وما لغبـا ويف الفجـر انـصداع  
  عطيفتــه وأســهمه املتــاع  
  غريضاً من هوادي الوحش جاعوا    
      فخيبه مـن الـوتر انقطـاع  
      له رهج من التقريـب شـاع  

  
  

 لبعريه ذا احلمـار إىل وصـف        فقد استطرد الشاعر من التشبيه    
فيها من كثرة املرعى ليدلل بذلك على مسنه، الـذي وصـفه             الرياض وما 

مث انتقـل إىل    . بتشبيهه باحلبل احملسن فتله، وقد فتلته امرأة شامية مـاهرة         
وصف أتانه ومسنها، مث وصف تسابقهما حني ورودمها امليـاه وطريقهمـا           

لقياه من الصياد الذي كمن هلمـا،        الذي سلكاه ووقت ورودمها املاء وما     
وهو صياد داهية من قوم معروفني باإلصابة، صعلوك اختذ الصيد مهنة له ا        

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .انشقاق: انصداع
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٢٦٢

جيعله  قوام عيشه، فلو مل يصطد لبنية شيئاً فإم سيموتون جوعاً، وهذا ما           
حيرص على اإلصابة مث وصف سهمه الذي أرسله وانقطاع وتره املفـاجئ            

حلمار وأتانه لوجود الصياد وهرما مـسرعني      وحتسره على ذلك، مث تنبه ا     
وهكـذا جنـد    . سهمهأيعدوان عدواً شديداً حىت سلما من هذا الصائد و        

الصورة قد طالت وامتدت وتعددت صورها القصرية لنحصل على النتيجة          
ظهار شدة عدوه الذي استحقت راحلة الشاعر أن تشبه         إالنهائية هلا وهي    

 ذؤيب اهلـذىل    يب وأل .قوة اليت وصفها ا   به،مع ماقدم أيضاً من صفات ال     
نأخذ هذه الصورة املطولة حلمار وحشي لقي حتفه هو وأتنه حـني وردن             

  :)١(املاء وهي

 ــــــــــــــــــــــــ
 يف  ٢٦-٢٤وقد تقدم منها األبيات     . ٤٢٥-٣٦/١٢٦/٤٢٢-١٦املفضليات  ) ١(

. أسود الظهر مييـل إىل احلمـرة      : جون السراة . أحداثه  : حدثانه. ١٠٦: ص
جمـاري  : الشوارب. كثري النهيق : صخب. األتن اللوايت جفت ألبان   : جدائد

صار كالسبع أو وقـع     : مسبع. بع يقه يف حلقه   املاء يف احللق أي يردد كالس     
أتـان  : مسحج. النبت صار لكثرته كاجلمة   : اجلميم. السبع يف غنمه فهو يصيح    

. مجع قرارة وهي مستقر املاء    : قرار. اخلصب: األمرع. نشطته: أزعلته. طويلة
: وابل. وهو كل أرض مستوية الشجر فيها متسكك املاء         : مجع قاع : القيعان
أقـام  : أثجـم . منكسر فكأنه ينشق من شدة انصبابه وكثرة مائه       : واه.  مطر

يعض بعـضهن بعـضاً     : يعتلجن يعين احلمري : لبثن. زمان طويل : برهة. وثبت
: جـزرت . يلعب وميزح كثرياً  : يشمع. العراك  : العالج. يبالغ  : جيد. ويلعنب

= 
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٢٦٣
 =  ــــــــــــــــــــــــ

..) .بأي حني (زمن ودهر   : مالوة. مواضع جتمع املاء يف اجلبل    : رزونه. غارت
فاعلـه  : شاقى أمره .  أي بأي دهر تتقطع املياه، استفهام تعجيب من شدة احلر         

: أفتـهن . موتـه : حينه. من الشقاء أي أشقاه من أمره شؤم، وهو قرب أجله         
كثري وقليل ويريـد    : بثر. رأس احلرة : السواء. فرقهن يطردهن فنوناً من الطرد    

جنم يطلع بعد الثريـا     : عيوقال. بني واضح   : مهيع.  عارضه: عانده. هنا قليالً 
مراقب العيب امليسر، ويكون يف مكان عال      : رابئ الضرباء . وفق اجلوزاء بينهما  

يطلق على الثريا واجلوزاء وهو يريد اجلوزاء حني طلوعها قبل          : النظم. فوقهم
حزيـران يف بـرج     -الفجر وذلك يف شدة الصيف حني تغور املياه، يف يونيو           

. ليـشربن   . مـددن أعنـاقهن   : شرعن. تقدم واليرتفع الي: اليتتلّع. اجلوزاء
ماء بطحاء فيها حـصباء     : حصب البطاح . حلو  : عذب  . نواحي: حجرات

صـوتاً  : حساً  . مجع كراع يعين أكرعها   : األكرع. وذلك من بطون األودية   
. أمراً مريبـاً  : ريب   .ماارتفع من احلرة: شرف احلجاب.  بينهم وبينه: دونه

: متلبب. صياد: قانص. صوتاً : منيمةً.  من قوس أو وتر وقع شيء : قرع يقرع
ذو : أجش. قضيب يعين قوساً من النبع     : جشء. أو متقلد كنانته  . متخرم بثوبه 

. هـربن : نفرن. سهام قصرية عريضة النصل   : أقطع. صوت أجش أي فيه حبة      
. أتانه طويلة العنـق : سطعاء. أي باحلمار الذكر. دنت ولزقت به  : امترست به 

أخـرج  : أنفذ. غليظ منتقح : جرشع. وصف للحمار   : هاٍد.  متقدمة: ادية  ه
: أقراب هـذا  . متضمخ بالدم : متصمع. أتان عبلة مشرفة  : جنود. السهم منها 

مد يده إىل كنانته مسرعاً ليأخذ سهماً       : عيث. عادالً: رائغاً.  خواصر احلمار 
صفة للـسهم   : راًمطح. سهماً منسوباً إىل صعدة   : صاعدياً. فيده تتخبط فيها  

. أعطى كـل واحـدة منـها      : أبدهن. اخلصر  : الكشح. مبعىن بعيد املذهب  
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٢٦٤
  يبقـى علـى حدثانـه      والدهر ال 

  يـزال كأنـه   صخب الشوارب ال  
  أكل اجلميم وطاوعتـه مسحـج      

ــل  ــقاها واب ــان س ــرار قيع   بق
  فلبثن حينـاً يعـتلجن بروضـة      

  رزونـه حىت إذا جـزرت ميـاه       
  ذكر الورود ـا وشـاقى أمـره       
ــاؤه ــسواء وم ــن ال ــهن م   فافت
ــايع  ــني نب ــاجلزع ب ــا ب فكأ  
ــه ــة وكأنـ ــأن ربابـ   وكـ
  وكأمنــا هــو مــدوس متقلــب
ـ        فوردن والعيوق مقعد رابئ الـ
  فشرعن يف حجرات عذب بـارد     
  فشرعن مث مسعـن حـساً دونـه       
ــب  ــانص متلب ــن ق ــة م   ومنيم
  فنكرته ونفـرن وامترسـت بـه      

   عـائط  دجنـو فرمى فأنفذ مـن     

  جون السراة لـه حدائـد أربـع         
ــسبع  ــة م ــد آلل أيب ربيع   عب

  مثل القنـاة وأزعلتـه األمـرع       
ــة ال  ــأثجم بره ــع واٍه، ف   يقل

  فيجد حيناً يف العـالج ويـشمع      
ــالوة تت ــني م ــأي ح ــعوب   قط

ــع  ــه يتتب ــل حين ــؤم وأقب   ش
 ــع ــق مهي ــده طري ــرب وعان   ث
  وأوالت ذي العرجاء ب جمـمع    
  يسر يفيض على القداح ويـصدع     
  يف الكــف اال أنــه هــو أضــلع

  يتتلـع  ضرباء فـوق الـنظم ال     
  حصب البطاح تغيب فيه األكـرع     
  شرف احلجاب وريب قرع يقـرع  
  يف كفه جـشء أجـش وأقطـع       
  سطعاء هاديـة وهـاٍد جرشـع      

  وريـشه متـصمع   سهماً فخـر    

 =  ــــــــــــــــــــــــ
. سـاقط مـضطرب   : متجعجـع . مابقي من روحه  :ذمائه. آجاهلن: حتوفهن
مالبـس  : برود بين تزيد  . مجع ظبه وهي طرف السنان ويريد السهام      : الظبات

  .مينية خمططة حبمرة يشبه الدم فيها
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٢٦٥
  فبـدا لـه أقـراب هـذا رائغـاً     
  فرمى فـأحلق صـاعدياً مطحـراً      
ــارب  ــوفهن فه ــدهن حت   فأب
  يعثرن يف حـد الظُّبـات كأنمـا       

  

  عجالً فعيث يف الكنانـة يرجـع      
  بالكشح اشتملت عليـه األضـلع    
ــع  ــارك متجعج ــه أو ب   بذمائ
  كسيت برود بـين تزيـد األذرع      

  

فهذه الصورة املمتدة رسم لنا الشاعر فيها مـصري هـذا احلمـار             
الوحشي وأتانه متنقالً يف عرضها من صورة إىل صور مستطرداً من معـىن             

 هذا الرسم إطاراً يف داخله عدد من املناظر الزاهيـة           آخر فشكل لنا يف    إىل
اخلالبة، نقلنا خالله من مشهد إىل مشهد تابعنا فيه هذا احلمـار وأتانـه              
وقوا ومراعيهما وعراكهما، وتغري أحوال الزمان حوهلما وقلة امليـاه يف           
مرابعهما مماجعلهما يتذكران ورود مياه غزيرة وافرة مث وصف مطاردمـا   

لقياه منـه    مسعاه بعد شرما من صوت القانص وما        ورودمها وما  ووقت
  .ورميه هلما وإصابتهما يف مواضع قاتلة

  :)١(ومن هذا القبيل صورة ناقة بشامة بن الغدير وقد وصفها بقوله
 ــــــــــــــــــــــــ

. ناقة تشبه العري يف صـالبتها     : عريانة . ٥٩-٢٧/١٠/٥٦-١٠: املفضليات  ) ١(
مداخلـة  . سريعة: ذموال. شديدة جريئة   . عنتريساً. شديدة ضخمة : عذافرة
جمموع بعض خلفها إىل    : مضبورة  . حمكمة البناء قد أخذ بعضها بعضاً     : اخللق

وهو وقـت   . القيلولة: املقيال  . الظباء تكون يف األحقاف   : احلاقفات. بعض  
: نيـه . جمتمع: تامك. سنام: قرد. بل ومع هذا تكون هي قوية نشيطة      إعياء اإل 
  .شحمه

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٦٦

...............................

 =  ــــــــــــــــــــــــ
. ترعى حيث شـاءت   : تطرد. حلس يكون حتت الرحل وتزل لسمنها     : الولية

ولداً يكىن  : فصيال. مل يرسل   : أي أطراف شجره ونوره مل يشل     : أطراف عام 
. نـها بطـرف عي  : تنظر بوقار شازرة  : توقر.  بذلك عن مسنها ألا مل ترضع     

مقلب قداح امليسر وشبهها بعينه جلـده  : مفيض القداح. الزمام ألدا : اجلديال
ضخمة يريـد   : حادرة. االحتيال: احلويال. حاول والتمس : أراغ. وحدة نظره 

: شثاً. وبرها: أوبر. ترش: تنضح. العرق على جانيب أذا   : كنفيها املسيح . أذا
: مهيـع .  سقوط عرقها على عثنوـا     يصف. متداخالً: غليالً. كثرياً متراكباً 

كساًء أملس يكون على عجز     : شليال. تظن  : ختال. الطريق: احلليف.  واسع
: أريـك . صـباحاً : عذوة .موضع: كشب  . البعري يصف سعة جلد صدرها      

واحدها حزير وهو مـاغلظ مـن       : حزانه. تطأ: توطأ. مساًء: أصيالً. موضع
.  مـسرعا : ظليماً ذموالً : هيقاً. م للوا   النعا  : الرمد. نعامة: مذعورة. األرض
: يفيال. رأى على القلب  : راء. سرعة: جفوالً. شراعاً: قلعاً. سفينة: مشحونة
عضدها وموره مـن    : ضبعها. مضطرباً: مائراً. منسرحة سهلة : سرحاً. خيطئ

مندفعة :زجوالً. تدفع: تزجل. متر مراً سهالً  : تسوم. شدة سريها وسعة جلدها   
رؤوس : تـدل وتـبني مـشاشاً   : دي. فقار الظهر : املطا. أضالعاً: عوجاً. 

.  تسبق اإلبل : تعز املطى   . يصف غلظ عظامها  . ضخاماً طواالً : كهوالً. العظام
: جـرن . اضطربت: أرقلت. سار ليالً : أدجل.  معظمه ووسطه : مجاع الطريق 

 :خـر . سـابح : عائم  . الطريق يصف كال هلا من طول سريها      : السبيال. ملن
       .ماء كثري: غمرة. سقط
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٦٧
  

  فقربـــت للرحـــل عريانـــة
ــضبورة    ــق م ــة اخلل   مداخل

ـــههلـــا قـــرد تامـــك ني  
  أطــراف عــام خــصيبتطـرد  

ــوقّر ــا: تـ ــازرة طرفهـ   شـ
  بعــني كعــني مفــيض القــداح
ــسيح   ــا امل ــادرة كنفيه   وح
  وصــدر هلــا مهيــع كــاخلليف

  دوةغُــٍب شفمــرت علــى كُــ
ــه  ــظ ِحزانـ ــأ أغلـ   توطـ

ــذعورة إ ــت م ــت قل   ذا أقبل
ــشحونة ــت م ــرت قل   وإن أدب
  وإن أعرضت راء فيهـا البـصري      

  

ــبعها  ــائراً ض ــرحاً م ــداً س   ي
  اوعوجــاً تنــاطحن حتــت املطــ
ــق  ــاع الطري ــي مج ــز املط   تع
  كـــأن يـــديها إذا أرقلـــت
ــرة  ــر يف غم ــائم خ ــدا ع   ي

  

  عـــذافرة عنتريـــساً دمـــوال  
ــيال    ــات املق ــذ احلاقف   إذا أخ

  تــزل الوليــة عنــه زلــيال   
ــصيال  ــا ف ــد إليه ــشل عب   ومل ي

  ليهــا احلــديال  إذا ماثنيــت  إ
  إذا مــا أراغ يريــد احلــويال  
ــيال   ــثاً غل ــر ش ــضح أوب   تن
  ختــال بــأن عليــه شــليال   

  اذت جبنــب أريــك أصــيالوحــ
  كــوطء القــوي العزيــز الــذليال
  من الرمـد تلحـق هيقـاً ذمـوال        
  أطاع هلـا الـريح قلعـاً جفـوال        

ــا ــيال  ال مـ ــه أن يفـ   يكلفـ
ــوال  ــالً زج ــدم رج ــسوم وتق   ت
ــوال  ــشاشاً كه ــن م  ــدي و  
  إذا أدجل القوم ليالً طويـــــال    
  وقــد جــرن مث اهتــدين الــسبيال
ــيال  ــوت إال قل ــه امل ــد ادرك   ق
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٦٨

ن هذه الصورة املطولة للناقة تعطينا صورة عامة هلذه الناقة وأـا           فإ
من إبل أصائل اجتمعت فيها صفات النجابة مما حدا به أن يعدد صـفاا              
صفة صفة وتلك هي الصور القصرية الستقالليتها وقد أكثر فيهـا مـن              

  .التشبيهات الىت توضح تلك الصور وتقرب دالالا
نوع من الصور اخليل، فإن الـشعراء قـد         ويشارك الناقة يف هذا ال    

أغرموا ا وأكثروا من وصفها عن طريق حشد عدد من الصور القـصرية             
اليت تكون يف جمموعها صورة مطولة تدل على جنابتها وأصالتها ومن أمثلة            

  :)١(رمسه املزرد ابن ضرار حلصانه بقوله ذلك ما
 ــــــــــــــــــــــــ

  : مثله وقبله ٩٦-٢٧/١٧/٩٥-١٦املفضليات )  ١(
  وأبدت هواديها اخلطوب الزالزل  وعندي إذا احلرب العوان تلقحت 

مابني العنق والظهر   : الكاهل: قد كاد يذهب كاهالً   . طوال الظهر : طوال القرا 
ريـه إىل   جيـود جب  : جواد املدى . أي قد كاد يصري كله كاهالً لعظمه وعرضه       

يف صـوته   : أجش. جري بعد اجلري األول   : العقب. الغاية وهي مدى السباق   
قوم : شرب. صوته: صهيله. نسبه إىل فحل يدعي الصريح      : صرحيي. خشونة

. نوع من آالت الطرب يشبه اجلرس أو هو اجلرس الصغري         : جالجل. يشربون  
مكـان  : زنش. بيت من شعر  : خباء. واقف: صائم. تتابع: تساتل. صقر: باز

مجـع  : أضـاميم .  خارج منها : خروج. واقف: ماثل. الذئب: السيد. مرتفع
. سـابق : مربز. قلعة، يشبهه بالقلعة  : معقل. إضمامه وهي اجلماعة من اخليل    

: قطيع وإناث محر الوحش  ذود     : عانة. مجع غاية وهي مدى السباق      : غايات
.  مفاخر بكرمـه   مراٍء: خمايل. أفسد: عاث. ١٠-٣قطعة من اإلبل مابني من      

= 
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٦٩
  طوال القرا قد كاد يذهب كـاهالً    

  صـهيله أجش صـرحيي كـأنَّ       
  مىت ير مركوباً يقل بـاز قـانصٍ       
  تقول إذا أبصرتـه وهـو صـائم      
  خروج أضاميم وأحـصن معقـل     
  مــربز غايــات وان يتــل عانــة
ـ       هيرى طامح العينيني يرنـو كأن  

  إذا اخليل من غب الوجيف رأيتها      
  وقلقلتــه حــىت كــان ضــلوعه

  جواد املدى والعقب واخللق كامل      
  مزامري شرب جاوبتـها جالجـل     
  ويف مشيه عنـد القيـاد تـساتل       
  خباء على نشز أو الـسيد ماثـل       
ــل ــاد معاق ــن إال اجلي   إذا مل تك
  يذرها كذوٍد عاث فيهـا خمايـل      
  مؤانس ذعٍر فهو بـاألذن خاتـل      
  وأعينها مثـل القـالت حواجـلُ    

ـ      ه الروامـل  سفيف حصري فرجت

 =  ــــــــــــــــــــــــ
. مستمع إىل شيء حيذره   : مؤانس ذعر . يرمي ببصره إىل أعلى     : طامح العينني 

. بعد السري الشديد دون العدوِ    : غب الوجيف . منصت ومستمع بشدة  : خاتل
أو مجـع  . غائرة: حواجل. مجع قلته وهي نقر يف اجلبل جيتمع فيها املاء     : قالت

سفيف . أذهبت حلمه من كثرة السري: هقلقلت. حوجلة وهي القاروة على التشبيه
. النواسـج : الروامل. جعلت فيه فرجاً  : فرجته. ماسف منه أي نسج   : حصري
. الظهـر : الـصلب . حقاً واجبـاً  : نذراً. ضرب منه : التقريب. العدو: الشد

.  أضـالع : طحـر . مجع شاكلة وهي اخلاصرة، يصف ضـموره      : الشواكل
: نابـل . حاذق الكف لطيفهـا   : سهام صانع الكف  : قداح  . حلمها: مضيغها

أرض لينة  : وعث. صالب احلوافر ميامنها ومياسرها   : صم احلوامي . صانع نبال 
: جنادل. عرضت: عنت له . مثل كثيب الرمل: نقاً. سهلة ليست بكثرية الرمل

  .صخور
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٧٠
  يرى الشد والتقريب نذراً إذا عدا      

  له طحر عـوج كـأنَّ مـضيغها       
  وامي مايبـايل إذا جـرى   وصم احل 

  

  وقد حلقت بالصلب منه الشواكل    

  قداح براها صانع الكـف نابـل      

  أوعث نقاً عنت لـه أم جنـادل       

  

  
ينفد  فوصفه بأنه مشرف الكاهل عاليه طويل الظهر سريع العدو ال         

جريه إذا قلت انتهى جريه زاد فيه كامل الصفات حسن الـصوت قـوي           
يكل، سباق للجماعة   ينقطع يف سريه، ضخم اهل     الصهيل مقدام كالصقر، ال   

من اخليل، من كان على ظهره كأمنا هو يف حصن ألنه يتسبب يف جناتـه،               
 متفوق يف السباقات مالحق للصيد ، ذكي ذو حس مرهف ومسع دقيق ال            

يكل حني تتعب اخليل صبور على طول الغارات واحلـروب،           يضعف وال 
كـل  . تشاء من أنواع اجلري قوي العظام صلب احلوافر        ضامر يعطيك ما  

  .مثيل له هذه الصفات خنلص منها إىل أنه فرس أصيل ال
  

ميكن أن أمسيه الصورة القـصيدة أو        ومن أنواع الصورة املطولة ما    
  .اللوحة

  

 ميكن أن نطلق عليها هذا املصطلح،       )١( قصائد ففي املفضليات مخس  
وهو عدد قليل جداً يف جمموع قصائد املفضليات، كما أا قصائد قـصرية        

حدده النقـاد يف    تتجاوز ما   أقرب شئ  إىل املقطوعات، فهي ال       -أيضاً-
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧/٤٢٩، ٥٢/٢٣٥،١١٠/٣٦٨، ٣٧/١٧٩، ٤/٣٤أرقامها ) ١(
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٧١

  .)١(ةبأبيات قليلإالّ التفريق بني القصيدة والقطعة 
وجعلتها هنا صورة كاملة ألا تعاجل معىن واحداً، وذات مناسبة مل           

سواها، كما أا مترابطة جاءت أبياا لتصف مشهداً         خيرج الشاعر إىل ما   
  .ذا بداية واية

ومن هذه القصائد اليت جتلت فيها وحدة القصيدة، حـىت عـدت            
صورة واحدة ملشهد استحق أن يطلق عليه الصورة القـصيدة،  قـصيدة             
اجلميح األسدي يف وصف موقف عائلي من واقع احلياة الزوجية وقد قـال   

  :)٢(فيها
  تكلمنـا  أمست أمامة صمتاً مـا    

  مرت براكب ملهوز فقـال هلـا       
  جمنونة أم أحـست أهـل خـروب         

  ضري اجلمـيح ومـسيه بتعـذيب      
 ــــــــــــــــــــــــ

ة أقل من ذلك انظـر املعجـم الوسـيط       سبعة أبيات فأكثر والقطع   : القصيدة)  ١(
إذا بلغـت القـصيدة سـبعة       : قيِل: (قال ابن رشيق يف العمدة    ). قصد(مادة  

فهي قصيدة، وهلذا كان اإليطاء بعد سبعة غـري معيـب عنـد أحـٍد مـن                 
الناس، ومن الناس من اليعد القصيدة إال مـابلغ العـشرة وجاوزهـا ولـو               

رأى أليب احلـسن األخفـش      ) قـصد (ويف اللسان مادة    . ١٣٤) بيت واحد 
 إذ يعد الثالثـة أبيـات قـصيدة، قـال           - وهو سعيد بن مسعدة األوسط     -

كـان علـى ثالثـة       والذي يف العادة أن يـسمى مـا       (ابن جين معلقاً عليه     
أبيات أو عشرة أو مخسة عشر قطعة، فأما مازاد على ذلـك فإمنـا تـسميه                

 .)العرب قصيدة

  .١٨٨ يف املفضليات) ٤(القصيدة رقم ) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٧٢
  هى صـادقة  ولو أصابت لقالت و   

  يأىب الذكاء ويـأىب أن شـيخكم      
  أما إذا حردت حـردي فمجريـة      
  وإن يكن حادث خيشى فذو ِعلَـق      
  فإن يكن أهلها حلُّوا علـى ِقـضة     
  ملا رأت إبلـي قلـت حلوبتـها       
  أبقى احلوادث منها وهي تتبعهـا     
  كأن راعينـا حيـدو ـا محـراً        
  فإن تقري بنـا عينـاً وختتفـضي       
ـ         يفاقين لعلك أن حتظـي وحتتلِب

  

  تنـصبك للـشيب    إن الرياضة ال   
  لن يعطي اآلن عن ضرب وتأديـب      
  جرداء متنع غـيالً غـري مقـروب       
  تظل تزبره مـن خـشية الـذيب       
  فإن أهلى األوىل حلـو مبلحـوب      
  وكل عـام عليهـا عـام جتنيـب        
  واحلق، صرمة راع غـري مغلـوب      

  فـاللوب بني األبارق ِمن مكـراِن      
  فينـا وتنتظـري كـري وتغـرييب    
  يف سحبٍل من مسوك الضأن منجوب     

  

فالقصيدة صورة جسدت قصة ذات بداية واية رمست مـشكلة          
وبينت أسباا وعاجلتها يف حوار هادئ وترغيب لطيف، فالشاعر حينمـا           
رأى تغري زوجه عليه استغرب ذلك اخللق منها، ومل يدر ماسببه أهو جنون             

 فحاول استكناه أسباب ذلك، فعرض ما  ) أهل خروب (أهلها  أو تشوق إىل    
مرت براكب ملهوز   (ترجح لديه منها وهو إغراء رجل آخر من ذويها هلا           

أو تعاليها عليه وفخرهـا بأهلـها       ) فقال هلا ضري اجلميح ومسيه بتعذيب     
ملـارأت إبلـي قلـت      ( أو قلة ماله    ...) فإن يكن أهلها حلّوا على قضة     (

 كلما عرض لسبب ناقشه وحاول إبطالـه فـاإلغراء          وهو....) حلوبتها
عالجه أن حتكم عقلها وتنظر يف مكانة زوجها االجتماعية وأنـه رجـل             
جمرب للحياة قد عركته األيام فازداد ا بصرية، فالرجل ارب خري مـن             
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٧٣

ولو أصابت لقالت وهي صـادقة إن الرياضـة التنـصبك           (الغر اجلاهل   
  ).للشيب

 أهلها ومنازهلم فأهله وديـارهم مثـل أهلـها          وأما الفخر مبكانة  
  ).فإن أهلي األوىل حلوا مبلحوب(وديارهم 

وأما قلة املال فلها أسباب فهو رجل كرمي يعطي كل راغب إليـه             
وهذه صفة نادرة الوجود يف الرجال اليفعلها إال أهل السيادة فينبغـي أن             

 فاملال إن ذهب    تكون هذه السيادة مرغباً هلا فيه، ومع ذا فهي حال طارئة          
يأيت مال آخر بعده وهو سبب وجيه لترغيبها، فعن قريب سـيكر علـى              
األعداء وسيغرب يف طلب الغىن فيجلب هلا ماالً وفرياً، يكـون سـبباً يف              
إرجاعها إليه واستقامة أمورها، ومن متام معرفة الرجل بزوجه وسـلوكها           

 لدهشة عمن ال  يزيل ا  يعتريها بعض األحايني، مما    عرض لبعض خلقها وما   
يتهمه بتقصري، فقد عرض هلا صـفتني        يعرف الرجل وخلقه وسلوكه، فال    

تبني صلف املرأة وكربياءها وضعفها يف آن واحد ذلك يف بيـتني خـالل              
  :عرض ألسباب نفارها

  أما إذا حردت حـردي فمجريـة      
  وإن يكن حادث خيشى فذو علـق      

  

  جرداء متنع غيالً غـري مقـروب        
   يبتظل تزبره مـن خـشية الـذ       

  

غريه علـى دواعـى     ويف ذلك تسلية لنفسه بالصرب عليها وبرهنة ل       
  .احتماله هلا
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

  

٢٧٤

املفضلية السابعة والثالثون لرجـل مـن       : ومن أمثلة هذه القصائد   
اليهود وهي قصيدة اعتذراية عن فشل الشاعر يف خطبته المرأة ما، بـرر             

. يف ذلـك الشاعر فيها أسباب هذا الفشل، وقد عزاه إىل األقدار املتحكمة     
  :)١(وهي بتمامها

ــا  ــدر م ــالربة اخل ــأا س   ش
ــه    ــن فات ــأول م ــسنا ب   فل

ــضرع مــن خاطــب   فكــائن ت
ــه  ــريه دونـ ــا غـ   وزوجهـ
  وقد يدرك املـرء غـري األريـب       
ــشظا  ــصم رؤوس ال ــر ع   أمل ت
ــة   ــن إرب ــاذا ع ــه، وم   إلي
ــادر    ــر ق ــا آم ــن هل   ولك

  

ــا   ــن أي م ــب وم ــا تعج   فاتن
  يطلـب  على رفقة بعـض مـا      

  ــب ــيت خيطَ ــري ال ــزوج غ   ت
ــب  ــه حتج ــه قبل ــت ل   وكان
ــب ــول القُّلَّ   وقــد يــصرع احلُ
  إذا جــاء قانــصها جتلــب  
ــأرب  ــانص ي ــا ق  ــون   يك

ــر ال  ــاول األم ــب إذا ح   يغلَ
  

  

فالشاعر رسم صورة لرجل مؤمن بالقضاء والقدر، غري نادم علـى           
فوت شئ حيبه، لعلمه التام ويقينه القطعي بعدم تقديره له، وإال لو قدر مل              

 ــــــــــــــــــــــــ
صاحبة : ربة اخلدر . ١٨٠-١٧٩: الشاعر مبهم مل يصرح بامسه واملفضلية ص      ) ١(

. توسـل وخـضع   : تضرع. يتعجب من ذلك    ! ماأمرها؟!:    ماشأا؟. البيت
. البصري يف عواقب األمور يقلبها فيعـرف خافيهـا    : القُلّب. ذو احليلة : احلول
 اجلبـل أو الـصخرة      :الشظا. مجع أعصم وهو الوعل األبيض يف يديه      : عصم

  .حيلة ودهاء وعقل: إربة . العظيمة تنقلع يف عرضه
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   في المفضلياتأنماط الصورة الفنّية: الفصل األول
 

  

٢٧٥

منـها عـدم    : ى ذلك أمثلة من واقع احلياة يربر ا رضاه        يفته، وضرب عل  
. كونه أول امرٍئ يفوته مطلوب مع اجتهاده يف طلبه ورفقـه يف حتـصيله             

ومنها أن كثرياً من الرجال خطبوا واجتهدوا وأعطوا، لكن األقدار حالت           
  .دون ذلك، فزوج من كان هلم رجالً غريهم

األمور، الداهيـة، قـد     أن الرجل العاقل، البصري بعواقب      : ومنها
يصرع دون حتصيل حاجته، إذ مل يفده دهاؤه وحيلته، بينمـا يف املقابـل              

  .يدرك الرجل اخلامل غري الذكي

أن الوعول مع خوفها وشدة حذرها وبعد مناهلا إذا حـان           : ومنها
ا فين زهلا من رؤوس اجلبالقدرها جلبت للقانص، دون أية حيلة حيتال.  

إلنسان بالقضاء والقدر، وأن املتـصرف يف       كل ذلك يقوي إميان ا    
أحد خيالفه، فهو املعطي وهو املـانع        امللك هو اهللا وحده، إذا أراد أمراً ال       

  .سبحانه

وهكذا جاءت هذه القصيدة ذات غرض واحد وهو االعتذار عـن     
الفشل يف اخلطبة، وجاءت صورها لتصب يف قالب واحد هو أن األمـور             

  .هو خارج عن إرادته خل لإلنسان مباد كلها جتري بقدرة قادر، ال
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٢٧٦
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  الفصل الثاين
  

  مفضلياتموضوعات الصورة الفنية يف الْ
  

  :احملور األول
  موضوعات الكربىالْ
  . احلرب- القبيلة- النفس- الفرس- الناقة-مرأةالْ
  

  :احملور الثاين 
  موضوعات الصغرىالْ

  ... . املوت- الصيد- األطالل- الشيب والشباب-الطيف
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٢٧٨
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٢٧٩

  
  الفصل الثاين
  مفضلياتيف الْموضوعات الصورة الفنية 

  
تتعدد موضوعات الصورة الفنية يف املفضليات، وتتفـاوت كثـرة        

ألن الكتاب وضع للتعليم والتربيـة وقـد        . وقلة حسب اجتاهات الشعراء   
حرص واضعه على تنويع موضـوعاته، فحـشد لـشعرائه عـدداً مـن           

  .)١(املوضوعات يف أغراض شىت
يـضم كـل    وميكن أن جنمع هذه املوضوعات يف حمورين كبريين         

  :منهما أقساماً عدة
  

  :احملور األول
  

حمور املوضوعات الكربى اليت أكثـر الـشعراء احلـديث عنـها            
  .كموضوع املرأة والناقة والفرس والنفس والقبيلة واحلرب

  ــــــــــــــــــــــــ
: أوهلمـا : سبقين إىل احلديث عن بعض موضوعات شعر املفضليات باحثـان         ) ١(

مي يوسف  /د: والثاين) فضليات وثيقة لغوية وأدبية   امل: (أمحد عالم يف كتابه   /د
وسأسترشد مبا كتباه، مع    ) القصيدة اجلاهلية يف املفضليات   : (خليف يف كتاا  

  .  حماولة البحث عن معان أخرى مل يطرقاها
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٢٨٠

  :احملور الثاين
  

حمور املوضوعات الصغرى اليت قل حديث الشعراء عنها كالطيف         
  .)١(شابه ذلك  اوالشيب والشباب ووصف األطالل والصيد، وم

 كل مـن احملـورين حـسب         الصورة يف  - حبول اهللا  -وسأدرس
  .موضوعاا 

  
  املوضوعات الكربى: احملور األول

 - كمـا أسـلفت    -أكثر شعراء املفضليات من بعض املوضوعات     
  :ومنها

   املــــرأة-:أوالً 
تعد املرأة شريكة الرجل يف حياته بني أم وزوجة وأخـت وابنـة             

، وقد أكثر الشعراء يف املفـضليات مـن         - اجلاهلني يف عرف -وصاحبة    
  .احلديث عنها، كزوجة أو صاحبة يف نسيب أو عتاب أو حوار

فاحلديث عن املرأة لدى الشعراء ليس كله غزالً بل فيه قيم ومعان            
  .أخرى

  ــــــــــــــــــــــــ
مي إىل هذا التقسيم، لكنها جعلت ماحتت كل موضوع غرضاً مـن            /سبقتين د ) ١(

أرى أن األغراض أعم    : ومن وجهة نظري  األغراض كالفخر واملدح والغزل،     
  . من املوضوعات، فاملوضوعات داخلة حتتها
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٢٨١

وقد عرضها شعراء املفضليات يف ثالثة أنـواع مـن أغراضـهم            
  :الشعرية

بة حني الوداع حال الظعـن      يف غرض النسيب والتشوق إىل األح     
  .)١(والتفرق وبعد الديار

ويف غرض الفخر يف بعض القصائد اليت افتخـر فيهـا الـشعراء             
  ،)٢(مبصاحبة النساء حني رأوا منهن صدوداً وإعراضاً عند كربهم

املواقف والدفاع عن النفس     ويف غرض العتاب واحملاورة هلن لتربير     
      م، أو حني يرون منـهن تغـرياً        حني يرون منهن تذمراً من بعض تصرفا

  .)٣(مفاجئاً
وسنقف على عدد من صورهم يف تلك املوضـوعات يف حماولـة            
مجعت فيها صور كل معىن أو صفة خلْقية أو خلُقية على حـدة، وذلـك         

  : كما يلي
  : صور احملاسن املعنوية-أ

جيلب  القيم واألخالق هي اجلمال احلقيقي؛ لكنها مجال معنوي ال        
 جدير باالهتمام واإلشادة؛ ألن املرأة إذا جتردت من أخالقها          العيون، وهو 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٥٧ ،٥٦ ،٥٠ ،٢٠ ،١٠ ،٨: انظر القصائد) ١(
  .٢١ ،١٧ ،١٦: انظر القصائد) ٢(
   ١١٠ ،٧٥ ،٤ ،١: انظر القصائد) ٣(
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٢٨٢

ذبلت زهرا وذهبـت     كانت دمية يلعب ا ذوو الشهوات، حىت إذا ما        
ناصـر هلـا     نضرا أمهلوها، فضاعت، فقضت أيامها بائسة حزينـة ال        

والمعني، بينما إن كانت ذات مجال معنوي فستجد من حيفظ هلـا الـود           
 خالهلا وعظيم صفاا من زوج وابـن وأخ وقريـب           ويكافئها على مجيل  

وأما اجلمال احلسي فهو مكمل، وكل امرأة فيهـا مـن           . وصديقة وجارة 
اجتمع يف املـرأة     جيذب إليها وحيبب بعض األفراد فيها، فإذا ما        اجلمال ما 
- كانت قرة العني، ولعلّ حمبوبة الـشنفرى         -املعنوي واحلسي -اجلماالن  

 قد مجعت احلسنيني، والشنفرى شاعر صـعلوك،        -كما وصفها يف شعره   
وقد عرف الصعاليك حببهم ملكارم األخالق، ولذا اهتم بوصف حماسـنها           

حتلت به من حيـاء      املعنوية يف سبعة أبيات من قصيدته التائية، ووصف ما        
وكرم وشرف ورقة ووداعة وحسن عشرة وحرص على السمعة الطيبـة           

 هذا النحو من التفصيل مثلمـا       وهي صورة مل يعرضها شاعر جاهلي على      
  :)٢(ومنها قوله. )١(عرضه الشنفرى

  ــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٢مي يوسف خليف / د... انظر القصيدة اجلاهلية يف املفضليات ) ١(
: تقلت. التأيت بفعل كالم عليه:  غري مليمة١١٠-١١/٢٠/١٠٩-٥املفضليات ) ٢(

خبـوة ومكـان    : منجاة. مايشرب بالعشي : غبوقها. حجاا: قناعها. تبغض
: تبلـت . قصدها ووجها : أمها. تبحث عنه : تقصه. شيئاً منسياً : نسياً. مرتفع

: تجل. النساء: النسوان. زوجها: حليلها. أخبارها: نثاها. لتنقطع يف كالمها  
= 
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٢٨٣

  

  جاريت وأنـت غـري مليمـة       فيا
  سـقوطاً قناعهـا    لقد أعجبتين ال   

  تبيت بعيد النـوم ـدى غبوـا    
  حتل مبنجـاة مـن اللـوم بيتـها        
  كان هلا يف األرض نـسياً تقـصه       

  خيـزى نثاهـا حليلـها      أميمة ال 
  إذا هو أمـسى آب قـرة عينـه        

  

ــِت  ذكــرت والإذا     بــذات تقلُّ
  بـذات تلفـت    مشت وال  إذا ما 

ــ  ــة قلَّ ــا إذا اهلدي تجلار  
  بيـوت باملذمـة حـل      إذا ما 

  على أمهـا وإن تكلمـك تبلـت       
  إذا ذكر النسوان عفّت وجلـت     
  مآب السعيد مل يسل أيـن ظلـت       

  

تالم عليه من شنيع الفعل والقول، حيية عفيفة         يت ما أت فهي امرأة ال    
غري مهملة له فيسقط، وإذا مشت، مشت بوقار وحـشمة،      صائنة حلجاا   

تتلفت مينة ويسرة كما أا امرأة كرمي وصول جلاراا، حىت يف أشـد               ال
أوقات السنة جدباً، حيث الشتاء وقلة الطعام فيه، فإا جتـود بطعامهـا،             
بغبوقها فتهديه جلارا يف هزيع الليل، لطول ليل الشتاء، تعلم حاجة جارا           

  .اللنب، فتهديه هلا مؤثرة هلا على نفسهاإىل 
جتعل الشبه تـدور حوهلـا،       ومن حمافظتها على عفتها ومسعتها ال     

فبيتها بعيد عن مواطن الريب وقد أبدع الشاعر يف اعتماده على الكنايـة             
عن النسبة يف جتسيد هذه الصورة املعنوية فقد نسب الطهـر والنقـاء إىل              

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .سعادته : قرة عينه. رجع: آب. عظمت
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٢٨٤

ريبـة   وة من األرض أي مكان مرتفـع ال البيت كله وكأا رفعته على جن    
ظناً سيئاً يتوهم فيه، وإذا نسب ذلك إىل البيت فـصاحبته            حتوم حوله وال  

  .)١(ومن فيه من باب أوىل
 ال(وصفه ا من قبل من كوا        وجتدها إذا ما مشت زيادة على ما      

ترفع طرفها عن موضع قدمها كأمنا       جنده يصفها باحلياء فال   ) سقوطاً قناعها 
تتأخر يف مشيها بل تتجـه إىل حاجتـها          حث هلا عن شيء فقدته، وال     تب

وقصدها مباشرة، وإن اضطرت حملادثة غريب عنها فإا توجز يف كالمها            
  .تطيله وال

توصـف إال مبحاسـن      جتر على زوجها عاراً، فـال      كما أا ال  
ختزيه؛ ألـا امـرأة      األوصاف، وإذا حتدث عنها فإن أخبارها مشرفة ال       

  . مترفقة ذات جالل وقدر عظيمعفيفة
ما عاد إليها زوجها وجد السعادة أمامه، وجد قرة العـني يف             وإذا

يسأهلا أين ذهبت ومىت جئت، ألـا        بيته، فهو مطمئن للبيت ومن فيه، ال      
قليلة اخلروج، وإذا خرجت فإمنا حلاجة، مع حفظها لزوجهـا وصـيانتها            

 استحقت ا هـذه األبيـات أن     لنفسها حقاً إا صورة يجة هلذه املرأة،      
 فليست  )٢() قيل يف النساء وعفتهن    إا أحسن ما  (يصفها األصمعي بقوله    

  ــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣١٠(عجاز لعبد القاهر اجلرجاين إلانظر دالئل ا) ١(
  .٢٠١ابن األنباري ) ٢(
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٢٨٥

امرأة الشنفرى امرأة خراجة والجة رواداً كامرأة الصياد اليت وصفها املزرد           
  :)١(بقوله

  

  فطــوف يف أصــحابه يــستثيبهم
  إىل صبية مثل املغـايل وخرمـل       
  

  فآب وقد أكدت عليـه املـسائل        
   اخلرامـل  رواد ومن شر النساء    
  

  

إن من هذه صفتها ملن شر النساء، وزوجها دائماً يف بؤس وشقاء،            
منـها بيـت    ...) طحابك قلب (ولعلقمة الفحل أبيات يف مقدمة قصيدته       

  :)٢(قريب من معىن الشنفرى وهو قوله
  

     ذا غاب عنها البعل مل تفش سـره       إ

  وترضى إياب البعل حني يـؤوب       
  

  

كر بعض معىن الشنفرى يف نصف بيت، وذكر يف النصف     فعلقمة ذ 
 معىن آخر من صفات املرأة العاقلة وهو عـدم          -الذي هو الصدر  -اآلخر  

أرى فائدة لتقييد عدم اإلفـشاء بغيـاب         إفشاء سر زوجها وإن كنت ال     
الزوج فإن املرأة تستطيع التصرف مبا تريد يف حضور زوجها أو غيابه من             

  .ورائه
  ــــــــــــــــــــــــ

. يـستجديهم : يستثيبهم. تردد ودار : طوف . ٧٠/١٧/١٠١-٦٩املفضليات) ١(
تعسرت وضاقت عليه على التشبيه هلا بالكديـة وهـي          : أكدت. رجع: آب

  .طوافة : رواد. محقاء: خرمل. امالسه: املغايل. الصخرة
   .٤/١١٩/٣٩١املفضليات ) ٢(
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٢٨٦

وفيه التشبيه  ) قرة عينه (رى ففيه زيادة معىن لقوهلا      وأما بيت الشنف  
ـ  والتنبيه على معىن مهم وهو عدم خروجها من البيت         ) مآب السعيد (له ب

  ".مل يشك أين ظلت" كثرياً، وثقته فيها
ومع ذكر الشنفرى هلذه الصفات املعنوية وهذا اجلمال اخللقي فإنه          

 واحد عن طريق كنايات مل يغفل اجلمال احلسي اخلارجي فقد أوجزه ببيت      
مشعة موحية حتمل يف طياا كثرياً من املعـاين وكـثرياً مـن أوصـاف               

  :)١(اجلمال
  

     فدقت وجلت واسبكرت وأكملت   

  ن احلسن جنـت   مفلو جن إنسان      
  

  

لقد دق منها كل جزء تزينه الدقة، وجلَّ منها كل موضع حتـسنه             
، فكمل بذلك مجاهلـا،     الفخامة، وطالت قامتها وامتدت يف رشاقة ولطافة      

  .)٢(حىت لو أن إنساناً جن من حسنه جلنت هياماً وعشقاً حلسن نفسها
وممن وصف عفة النساء عمرية بن جعل يف معرض هجائه لقومـه            

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٢/٢٠/١٠٩املفضليات ) ١(
فلو جـن   (ذكر حتقيق شرح ابن األنباري أربعة معاٍن يف قول الشنفرى اآلنف            ) ٢(

ماذكرتـه أعـاله ،     : قد بلغت الغاية، والثاين   : أوهلا) إنسان من احلسن جنت   
وهذا بعيـد،  -ت هذه جنية ومل يرد اجلنون لو كان إنسان جنياً لكان    : والثالث

لو ستر إنسان عن العيون لـسترت       :  والرابع -ألن اجلن عرفوا بقبح الصورة      
  ) .٢٠٢. (هذه
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٢٨٧

  :)١(بين تغلب وذلك قوله
  

  ترى احلاصن الغراء منهم لشارف    
   قلــيالً تبغيهــا الفحولــة غــريه

  

  أخي سلٍَّة قد كان منـه سـليلها         
   ا استسعلت جنان أرض وغوهلـا    إذ

  

  

فقد مدح نساء قومه بعفتهن مع أن قد ابتلني بأزواج مجعوا مـع             
يرغنب يف غري أزواجهن     لؤم الطباع كرب السن، ومع ذلك فهؤالء النسوة ال        

حىت مع اشتداد الزمن، فهن فتيات مجيالت عند أزواج كبار شـيوخ يف             
اة باالحنراف لكنهن نـسوة  زمن جدب وقلة ذات يد، كل ذلك يطمع الفت 

  .حرائر حمصنات كرميات عفيفات
يتكلمن إال باملعروف    ومن حماسن النساء املعنوية حرصهن على أال      

 مع خفض أصـوان إذا      -يطمع ن ضعاف األنفس    كي ال -من القول   
حتدثن، وقد أثىن األسود بن يعفر النهشلي على من كانت تلـك صـفتها          

  :)٢(بقوله
  ــــــــــــــــــــــــ

بيـضاء الوجـه    : الكرمية العفيفة، الغراء  :  احلاصن ٤/٦٣/٢٥٨-٣املفضليات  ) ١(
. سرقة وهـو ضـعف يف النـسب   : سلّة. كبري: شارف) غرر: اللسان مادة (

 :إذا استسعلت .مجع فحل وهوالذكر  :الفحولة. إرادا: تبغيها. ولدها: سليلها
  .مجع جن: جنان. صارت كالسعالة وهي أشد شراً من الغول واجلن

  .٢٨/٤٤/٢١٩-٢٧املفضليات ) ٢(
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٢٨٨

  ن نــواعميــنطقن معروفــاً وهــ
  ينطقن خمفوض احلديث امـساً     
  

  بيض الوجـوه رقيقـة األكبـاد        
ـ   حـاولن    فبلغن ما     اديغـري تن

  

 جيلب هلن ريبة وأصوان خفيضة هامسة حتقق هلن ما         فحديثهن ال 
  .أردن دون رفع ونداء

ويف البيت األول صفة معنوية أخرى وهي الرمحة والعطف واحلنان          
  ).كبادرقيقة األ(واللطف يف املعاملة 

وسالمة بن جندل السعدي وصف جارية كانت تغنـيهم بالعفـة           
حيفظن  والطهارة والنقاء وهذه صفة نادرة يف اإلماء ألن يعرضن للفنت وال       

حيافظن عليه من ذلك، فلعلها كانت يتسرى        كحفظ احلرائر وليس هلن ما    
  :)١(وذلك قوله. فزوجها حيافظ عليها. ا

  

     جتري السواك على غـر مفلجـة      

     مل يغرها دنـس حتـت اجلالبيـب      

  

يشينها وترفعها عن    فكىن عن طهارة جالبيبها بسالمتها من كل ما       
  .      يعيبها ويلصق ا من املنكرات والفواحش كل ما

ورد من وصف حديث الشعراء معهن واستمتاعهم        ويالحظ أن ما  
  ــــــــــــــــــــــــ

: دنـس . مل يلصق ا من غرى إذا لـصق         : يغرها . ٨/٢٢/١٢٠املفضليات  ) ١(
 دون امللحفة أو مـاتغطي  جالبيب مجع جلباب وهو ثوب واسع للمرأة  . عيب

  .غري، وجلب : به ثياا من فوق كامللحفة أو هو اخلمار القاموس مادقي
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٢٨٩

  .حبسن حديثهن وكونه كالرقية
  :)١( كقول سويد

  

ــا إـــ  ــتين برقاهـ      اودعـ

  تزل األعـصم مـن رأس اليفـع         
  

  

 -تقدم كما–يتناىف مع وصفها بالعفة، فهم يتساهلون يف ذلك          ال
  :يف قول األسود

ولذا فقد استدرك سويد فقـال بعـد بيتـه          ...) ينطقن معروفاً   (
  :)٢(املتقدم

     تــسمع احلــداث قــوالً حــسناً

ــستمع     ــريه مل ي ــو أردوا غ      ل

  
   النعيم وأثره على املرأة-ب

 الشعراء رغد عيش املرأة وأثر النعيم فيها، ومن ذلك قـول            وصف
  ــــــــــــــــــــــــ

 رقاها كالمها تشبيهاً له بالرقية ألنه مريض حببـها          ١٨/٤٠/١٩٢املفضليات  ) ١(
  .  أعلى اجلبل: اليفع. الوعل: األعصم. وكالمها يشفيه كما تشفي الرقية املريض

لو أرادوا غريه مل    . الذين حيادثوا وحتادثهم  :  احلداث ١٩/٤٠/١٩٢املفضليات  ) ٢(
وانظر احلياة العربية من    . لو أرادوا شيئاً سوى احلديث مل ينالوه لعفتها       : يستمع

  ٣٦٦-٣٦٥أمحد احلويف / الشعر اجلاهلي د
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٢٩٠

  :)١(بشر بن أيب حازم
  

ـ         ؤٍسمن الالئي غذين بغـري ب
   

ــصيمةامن   ــا الق ــاألوارزهل    ف
   

  

زل وأحسنهمل يعرف البؤس والشقاء إليها طريقاً ومرتهلا خري من.  
  :)٢(وقول املرار بن منقذ

  

  قد نرى البيض ا مثـل الـدمى       
  رةٌصــدق بناعمتــها أم 

ــاعٍم  ــيٍش ن ــذواء بع ــي خ   فه
  

ــهن   ــشع مل خين ــان مق   ْر زم
  ــر ــري حِك ــا غ  ــر   وأب ب

ــِصر  ــا وقُ ــيش عليه ــرد الع   ب
  

  

فقسوة الزمن من اجلدب والربد وقلة الطعام وكثرة العمل تؤثر على         
الفتاة وتذْهب مجاهلا، ولذا عده املرار خيانةً وخالف ماتستحق من رعايـة      

    حسن التربية واملالحظة هلا وعدم القسوة والغلظة سـبباً         وصيانة، كما عد
فكأن النعيم  ) فهي خذواء بعيش ناعم   (من أسباب تنعم املرأة ولني عودها       

أحزان  مصائب وال  جهد وال  مقصور عليها، وعيشها مل يكدره نصب وال      
  ــــــــــــــــــــــــ

  .موضعان : القصيمة واألوار . ١٠/٩٨/٣٣٩املفضليات ) ١(
أم . من نعم مبعىن رفهتها أمهـا     : تهاناعم. ٧٩/١٦/٩١-٧٨ ،٥٧املفضليات   )٢(

: حكر. من الرب وهو التفضل واإلحسان  : برة. أم إخالص وتربية حسنة   : صدق
طاب هلا  (ناعمة متثنية برد العيش عليها وقصر       : خذواء. خبيل مينع نفسه وولده   

  ).١٥٧(ابن األنباري ) (وثبت
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٢٩١

  :)١(وللمرقش األكرب يف نفس املعىن
  

  تعــاجل بــؤس عــيش نــواعم ال
  

  تـــرود تـراح وال   نس ال أأو    
  

  :)٢(وله
  دقاق اخلـصور مل تعفـر قروـا       

ــدن  ــرائر ب ــار س ــواعم أبك   ن
  

  لشجو، ومل حيضرن محى املزالـف       
   حسان الوجوه لينات السوالـف    

  

ويف أبيات املرقش املتقدمة صفات من آثار النعيم على املرأة، منها           
 عومة امللمس، وقد بدت عليهن آثار اخلصب والبدانه احملمودة يف منـاطق           ن

من جسم املرأة، ومل يغري وجوهن رهق املعيشة، وأعناقهن مصقولة لينـه،            
؛ لكن املالحـظ    )٣(كل هذه األثار وغريها كثري مما أحل الشعراء على ذكره         

  :)٤(أم يكثرون من وصف املترفات كقول املرار
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٤٦/٢٢٣املفضليات ) ١(
شبهها بسرة الوادي وهي أخصب مكـان       :  سرائر ٤/٥٠/٢٣١-٣املفضليات   )٢(

صفحة العنق ولينـها  :  السوالف.القرى بني الريف والبادية: ، واملزالف هي فيه
  . كناية عن حداثة السن والشباب

ــضليات  ) ٣( ــر املفـ ، ١٠/٤٦/٢٢٤-٩، ٥/٤٦،٢٢٣ ، ٧/٢٢/١٢٠انظـ
٣/١٢٣/٤٠٩.  

: خفر. ١٦ من املفضلية    ٨٧-٨٥،  ٨٢-٥٨،٥٩،٧٤،٨٠املفضليات األبيات   ) ٤(
: تنبهر. تصل: تبلغ. مرتفع: مزخمر. ممتلئات: بدناً. متقاربات: قطف. حييات

= 
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٢٩٢

ــضحى   ــات ال ــهني بنوم   يتل
   قطف املشى قريبـات اخلطـى    

  

  راجحات احللم واألنس خفـر      
   مثــل الغمـام املزخمــر بـدناً  

  

.............  
  وإذا متـــشى إىل جاراـــا  

ــا ال ــس األرض إال دوـ   متـ
ــز وال ــأ اخلـ ــه تطـ   تكرمـ

ــا  ــع هل ــريط موادي ــرى ال   وت
  

ــهر    ــىت تنب ــغ ح ــد تبل   مل تك
      عن بالط األرض ثـوب منعفـر  
 ــر ــه وجت ــذيل من ــل ال   وتطي
 رــع ــد ش ــسها بع ــعراً تلب ش  

  

..........  
ــسكِ  ــرب وامل ــق العن ــاعِب    

ــالً   ــشاًء طف ــوم ع ــا الن   إمن
ــها وقــدا   ــضحى تغلب   وال
  وهي لـو يعـصر مـن أرادـا        

  فهي صـفراء كعرجـون العمـر        
ــسكُر ــل ال ــذها مث ــنةٌ تأخ   ِس
  خرق اجلـؤذر يف اليـوم اخلـدر       
  عبق املـسك لكـادت تنعـصر      

 =  ــــــــــــــــــــــــ
: الـريط . احلريـر : اخلز. قد أصابه العفر وهو التراب    : منعفر. ينقطع نفَسها 

مجع شعار وهو الثوب   : شعراً. مجع ميدع وهو مباذل الثياب    : مواديع. املالءت
عـصا  : عرجون. أو مصدر مبعىن رائحة   إما فعل مبعىن لزم     : عبق. يلي اجلسد 

: سنة. حني غروب الشمس  : طَفَالً. نوع من النخل أصفر البلح    : العمر. القنو
خـوف وعجـز    : خرق. مايعروها من السمن عند اشتداد احلر     : وقدا. نوم

أطراف ثياـا،   : أرداا. املطري  : احلذر  . ولد البقرة الوحشية  : اجلؤذر. وحتري
  .أكمامها
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٢٩٣
    

يشغلهن فيتلهني بنومات الضحى ولـو مل     فاملترفات ليس لديهن ما   
 وال" والضحى تغلبـها وقـدا    "ىل قرب الظهرية    تنم ملا استطاعت صرباً إ    

تستطيع يف الليل سهراً تنام مبكرة، لكن هذه الصفة غريبة حقاً، فاملعروف            
أن اجلواري املترفات حيبنب السهر ليالً بيد أن هذه فتاة أعرابيـة والعـرب       
خيشون على فتيام من مغادرة أخبيتهن خشية عليهن، ففي هلـو النـهار             

  :)١(قال علقمةفسحة هلن كما 
  يــستطاع كالمهــا منعمــة مــا

  

  على باا مـن أن تـزار رقيـب          
  

  

 مشت فخطواا متقاربة، ومسافات مـشيها قـصرية وال         وإذا ما 
وهذا املشي  ..." قطف املشي قريبات اخلطى بدنا    "متشي وحدها ولذا قال     

جمهد هلا مع قصره حىت وإن مشت إىل جاراا، ومالبسها فاضـلة عنـها              
" تكرمـه   وال- أي احلريـر -تطأ اخلز"راءها وتطأ بعضها فهي   تسحبها و 

" وتطيل الذيل، وتلبس أحسن ثياا يف بيتها وترى الـريط مواديـع هلـا             
  ــــــــــــــــــــــــ

وانظـر  . حيفظها حفظ صيانة الحفظ ريبة    : رقيب . ٣/١١٩/٣٩١فضليات  امل )١(
وقد طرق امـرؤ    .  فقد ذكر شواهد على هذا املعىن      ٧٦٨شرح ابن األنباري    

  :القيس هذا يف معلقته بقوله
  متتعت من هلوا غري معجـل يرام خباؤهـا   وبيضة خدر ال

  قتليعلى حراصاً لو يسرون م جتاوزت أحراساً إليها ومعشراً 
  .٨٢-٨١شرح القصائد العشر للتربيزي 
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٢٩٤

ورائحتها شذية عبقة من العنرب واملسك فقد لزقا ا حىت إن جسدها قـد              
 ثياا بل أطـراف  ولو عصر من" اصفر منهما فهي صفراء كعرجون العمر    

  "صرنع ثياا ال
  

  وهي لـو يعـصر مـن أرادـا        
  

  عبق املـسك لكـادت تنعـصر        
  

  

  :فلعل هذه من بنات امللوك لكنه مل يصرح إال أنه قال
  

ــسوة  ــن ن ــا م ــادخ غر   ش
  

  كن يفضلن نـساء النـاس غـر         
  

  

  بيد أن شعراء آخرين ومسوا حمبوبام بأن بنات ملوك أو أمراء 
  :)١(لهافاملرقس األكرب حينما وصف حمبوبته ذكر أن أه

  "هلم قباب وعليهم نعم"
ـ          والقباب عادة ما   ه ـتكون للملوك وقد صـرح بـذلك يف قول

  :)٢(بعده
  فلما تـبىن احلـى جـئن إلـيهم        

  

  فكان الرتول يف حجور النواصـف    
  

  

يكون إال للملوك أو األمراء  زول يف جحور اخلدم الوالن.  
  ــــــــــــــــــــــــ

  " .بعد مجيع قد أراهم ا" وصدره ٥/٤٩/٢٢٩املفضليات عجز البيت ) ١(
  .اخلدم : النواصف . ٩/٥٠/٢٣٢املفضليات ) ٢(
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٢٩٥

  :)١(ويف قصيدة أخرى وصفها بقوله
  "ئهاخوٍد كرمية حيها ونسا"

وللمرقش األصغر أبيات وصف فيها مظاهر النعيم الذي تعيـشه           
  :)٢(حمبوبته منها

  يف كل ممـسى هلـا مقطـرة       
  تصطلي النـار بالليـل وال      ال

  

ــيم    ــد ومح ــاء مع ــا كب   فيه
ــؤوم ــهاء ن ــزاد بل ــوقظ لل   ت

  

  

  : )٣(ولعمرو بن األهتم
  عبىن علـى األمنـاط لعـس       وال

  

  علــيهن ااســد واحلريــر    
  

  

دم حملبوبة املرقش واملاء الساخن تغتسل به يأتياا كـل          فالبخور يق 
  ــــــــــــــــــــــــ

  " .ياخول مايدريك ربت حرة: "  وصدره٥/٥١/٢٣٤املفضليات عجر البيت ) ١(
  :وبعده

  باح كرمية بسبائها قبل الص  قد كنت مالكها وشارب رية 
  ١٠/٥٧/٢٤٨-٩املفضليات ) ٢(
  : وقبله٢٣/١٢٣/٤١١املفضليات ) ٣(

  أعرس فيه تسفعين احلـرور  تراين وكائن من مصيف ال
  وغاداين شواء أو قديــر  ولو أين أشاء كنت جسمي 

  :وبعده
  هم الرؤساء والنبل البحور    ولكين إىل تركات قـوم
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٢٩٦

ميـسها جـوع؛     حتتاج إىل صالء يف شدة الربد، وال       مساء وبيتها دافئ ال   
تعرف الفواحش واخلنا نؤوم مكفيـة       توقظ لطعام، كما أا ال     ولذلك ال 

شؤون نفسها وبيتها، وهذا غاية التنعم؛ لكن إذا عرفنا أن املرقش األصغر            
 وجاريتها ابنه عجالن، مل     -أحد ملوك العرب  -فاطمة بنت املنذر    يتغزل ب 

  .مها فيه من نعيم نعجب من وصفه ما
ومن أبرز آثار النعيم أنه يكون سبباً يف حسن منو املـرأة، وإبـراز           

ذلـك   مفاتنها حىت تتفوق على قريناا، وقد أشار املخبل الـسعدي إىل          
  :)١(بقوله

ــا    ــيم ــبق النع ــٍة س بردي  
  

ــ   ــم أقرا ــا عظ  ــال   ا وغ
  

فالنعيم زاد يف شباا حىت ارتفعت عن قرائنها يف السن، وكـربت            
  .)٢(قبل لداا وصواحبها

  
  : احملاسن الظاهرية-جـ

أكثر شعراء املفضليات من وصف حماسن النساء وتصويرها، ولكن         
الوجـه واجلـبني    : صورهم مل تتجاوز املألوف من وصف شعراء اجلاهلية       

  ــــــــــــــــــــــــ
لربدي واحدته بردية وهو نبـت يكـون يف         با  يشبهها ١١/٢١/١١٤املفضليات) ١(

     .واستوائه وعلى ضفاف العيون واألار،تشبه به املرأة لبياضه وصفائه املستنقعات
   .٢١٢شرح ابن األنباري ) ٢(
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٢٩٧

 وتشبيه الريق باخلمر أو مباء السحاب، ووصف األسـنان          والعينني واجليد 
ودقة اخلصور وعظم الروادف وتشبيهها بالكثبان، ومل أجد يف املفضليات          
قصيدة جتاوز فيها شاعرها الصور التقليدية إال قصيدة املرار بن منقذ، وهو            
شاعر إسالمي معاصر جلرير، فلعله حاول اإلغراب يف صورها كي ينال ا            

فيه  ، وما )١(شاع من شعر عمر بن أيب ربيعة       وقد مهد الطريق له ما    حظوة،  
  .من اجلرأة يف الوصف

  :ومن أفضل صفات النساء عند شعراء املفضليات مايلي
  : البياض -١

وصف شعراء املفضليات حماسن املـرأة وصـفاً عامـاً، وأكثـر            
أو " بيـضاء وبـيض   "األوصاف شيوعاً وصفهن بالبياض، ونسبتهن إليه       

  .يدل عليه كاملها والدمى والبدور وبيض النعام والربدي هها مباتشبي
  ــــــــــــــــــــــــ

عمر بن أيب ربيعة املخزومي شاعر أموي غزل من التابعني، حرم الشعر آخـر              ) ١(
ـ . حياته وخرج غازيا فأحرقت سفينته فاستشهد        ر الـشعر والـشعراء     انظ

 عند حديثه عن عبد اهللا بن قيس      ٢/٦٤٨قال ابن سالم يف الطبقات      . ٢/٥٥٣
وكان عمـر   . وكان غزالً وأغزل من شعره شعر عمر بن أيب ربيعة         (الرقيات  

يصرح ومل يكن له معقود عشق       وكان عبد اهللا يشبب وال    .... يصرح بالغزل   
  ). وغزل كعمر بن أيب ربيعة
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٢٩٨

  :)١(فمن ذلك أبيات املخبل السعدي
ــا    ــيم ــبق النع ــة س   بردي

  

ــم     ــا عظ  ــال ــا وغ أقرا  
  

........  
ــا   ــضاء ــدر است ــة ال   كعقيل

  

  حمراب عـرش عزيزهـا العجـم        
  

........  
  أو بيضة الدعص الـيت وضـعت      

  

ــسها حجــم   ــيس مل   يف األرض ل
  

بالربدية والدرة املختارة وبيـضة     : فقد شبه بياضها بثالثة تشبيهات    
  .شباع حبمرةإلالنعام وهي تشبيهات تشي مع البياض بالنعومة وا

ومثل الصورتني األخريتني صورتان أوالمها لسويد بن أيب كاهـل          
  :)٢(حيث شبه حمبوبته بالدرة يف قوله
  ضطجعقرت العني وطاب امل    كالتؤامية إن باشرــا

وثانيتهما لألسود بن يعفر حيث شبه البـيض ببـيض النعـام يف             
  :)٣(قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
 ،١٣ ،١١ وهي األبيات ١٠٩-١٠٨ :بيات وحتليلها انظره ص  تقدمت هذه األ  ) ١(

١١٥-١٦/٢١/١١٤  
الدرة املنسوبة إىل تؤام وهي قصبة عمان       :  والتؤامية ٤٨/٤٠/١٩٦املفضليات  ) ٢(

  . اليت تلي الساحل
موضع بيض النعام ، وأراد كأـا بـيض         : أدحي. ٢٦/٤٤/٢١٩املفضليات  ) ٣(

= 
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٢٩٩

  أُدحى بني صرمية ومجـاد        والبيض يرمني القلوب كأا
  :)١(-أيضاً-ومن تشبيههن بالبدور والدمى قول األسود 

  والبيض متشي كالبدور وكالـدمى    
  

ـــادِ     ــشني باألرف ــواٍع مي   ون
  

  :)٢(وللمرار
  يض ا مثـل الـدمى     قد نرى الب  

  

ــشع    ــان مق ــهن زم   رمل خين
  

 -وهو البقر الوحشي املعروف باملها العـريب     -ومن تشبيههن باملها    
  :)٣(املشهور يف بياضه ومجال عينيه قول ثعلبة بن صعري

  مثل املهاة تروق عني الناظر  ولرب واضحة اجلبني غريرة 
  :)٤(وقول سالمة بن جندل

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .ألرض ماغلظ يف ا: مجاد. رمل: صرمية. أدحي

  .٢٥/٤٤/٢١٨املفضليات ) ١(
  .٥٧/١٦/٨٩املفضليات ) ٢(
 واضحة اجلبني بيضاء مشرقته مستوية اجلبهة واسعتها   ٢٢/٢٤/١٣١املفضليات   )٣(

يف : قليلة الفطنة غري جمربة لصغر سنها، مثل املهاة : غريرة. مما يدل على كرمها
  من نظر إليهاأي تعجبه يف كل مايعجب : تروق عني الناظر. شبه عينيها 

مجع خرعوب وهي الشابة احلسنة : خراعيب. أمة:  قينة٧/٢٢/١٢٠املفضليات ) ٤(
  .القوام الرخصة اللينة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٠٠

  مثل املهاة من احلور اخلراعيب  وعندنا قينة بيضاء ناعمــــة 
فالبياض صفة حمببة لنفوس الشعراء ولذا بدؤوا به ونسبوا املرأة إليه           

  :)١(فالبياض رداء اجلمال وللمزرد
  وهلو ملن يرنو إىل اللهو شاغل  وبيضاء فيها للمخامل صبـــوة 

وبة البيض ميدح امللوك فهذا احلارث بن حلزة اليشكري ميدح ا           
  :)٢(العرب بقولهأحد ملوك 

  وبالبغايا البيض واللعس  وبالسبيك الصفر يضعفها 
 يرى احملب يف حمبوبته أن يتصورها جنة حرم وارف ظلها          وغاية ما 

  :)٣(وحسن نعيمها كقول شبيب بن الربصاء
  ــــــــــــــــــــــــ

: يرنو. خفة وتشوق : صبوة. املصادق واملغازل :  املخامل ٧/١٧/٩٤املفضليات  ) ١(
  . يدمي النظر

ذهب السبائك واحدا سبيكة القطعة من ال :  السبيك ١٢/٢٥/١٣٤املفضليات  ) ٢(
مجع لعساء : اللعس. اإلماء: البغايا". الصفر: "والفضة واملراد هنا الذهب، لقوله

  :سواد يف الشفتني يضرب إىل محرة وذلك يستملح ، وقبله قوله: واللعس
  مهياا، والدهم كالغرس  حيبوك بالزغف الفيوض على 

  .أي يعطي الدروع السابغة، واخليل األصيلة اليت تشبه النخل لطوهلا
شبيب بن الربصاء، والربصاء أمه وامسها قرصافة، وهو شبيب بن يزيد بن مجرة،      ) ٣(

جربة بن عوف، بدوي من غطفان، شاعر إسالمي فصيح من شـعراء            : وقيل
، واملؤتلف  ١٢/٢٧١انظر األغاين   . الدولة األموية كان شريفاً سيداً يف قومه        

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٠١

  فقد يعزف اليأس الفىت فيعيج  فإن تك هند جنةٌ حيل دوا 
اً عاماً وهـو     يصف فيه حمبوبته وصف    -تقدم معنا -وللشنفري بيت   

  :)١(قوله
  فلو جن إنسانٌ من احلسن جنت     فدقت وجلّت واسبكرت وأكملت

  .فكل عضو منها صيغ على أكمل صفة وأحسنها
  

  : الوجه -٢
وإذا انتقلنا إىل األوصاف اجلزئية حملاسن املرأة جندهم وصفوا الوجه          

 حـرة مـستهلّ   (بصفات معنوية توحي بكرم األصل، كواضحة اجلبني و       
  ).)٢(األدمع

  :)٣(وشبهوه بالصحيفة كقول املخبل
 =  ــــــــــــــــــــــــ

:  يعزف٦/٣٤/١٧٠املفضليات   . ٢/٧٠٩ وطبقات ابن سالم     ٦٨مع املعجم   
  .يقنع ويرضى: يعيج. مينع ويصرف

  . من هذا البحث١٣٧: انظر ص) ١(
  : من قول احلادرة) ٢(

  صلت كمنتصب الغزال األتلع  وتصدفت حىت استبتك بواضح 
  وسنان، حرة مستهل األدمـع  ومبقليت حوراء حتسب طرفهـا 

  .٤/٨/٤٤-٣املفضليات 
  .١٢/٢١/١١٥  وهو يف املفضليات ١٠٥ :تقدم ص) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٠٢

  ظمآن خمتلج والجهـــم  وتريك وجهاً كالصحيفة ال 
  :)١(وبقرن الشمس كقول سويد

  

  مثل قرن الشمس يف الصحو ارتفع    متنح املرأة وجهاً واضحـــاً 
  :)٢(وبالدنانري كقول املرقش األكرب

  

  منري وأطراف األكف عن  النشر مسك والوجوه دنا
  :)٣(وباملرآة كقول املرقش األصغر

  وخداً أسيالً كالوذيلة ناعما   أرتك بذات الضال منها معاصماً 
  

  : العني -٣
ووصفوا العني باحلور والوسن، وأكثر ماتؤثر فيهم العيون، وكانوا         
يتعرضون للنظر إليهن عند الرحلة وهن ينظر من خلل اهلوادج فوق ظهور            

  :)٤(اإلبل ومن ذلك قول احلادرة
  ..........      ى استبتك بواضح ـت حتـوتصدف

  ...وسنان،   ومبقليت حوراء حتسب طرفهـــا
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٤٠/١٩١  وهو يف املفضليات ٢١٧ :تقدم ص) ١(
  .٦/٥٤/٢٣٨  وهو يف املفضليات ٢١٩ :تقدم ص) ٢(
  .٥/٥٦/٢٤٥ وهو يف املفضليات ٢١٨: تقدم ص) ٣(
  . يف الصفحة السابقة ٢تقدم البيتان يف احلاشية رقم ) ٤(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٠٣

  :)١(وقول املثقب العبدي
  

  قواتل كل أشجع مستكـن  وهن على الرجائز واكنات 
  تنوش الدانيات من الغصون  كغزالن خذلن بذات ضاٍل
  :)٢(وقول بشر بن أيب خازم

  

  س قالصاً عنها املغاركوان   كـــأن ظباء أسنمة عليها 
  :)٣(وقول عمرو بن األهتم

  

  كوانس حسراً عنها الستور   ال نعاج قوـكأن على اجلم
ويستمتع الشعراء بعيون النساء يف كل حال ومـن ذلـك قـول             

  :)٤(املرار
  ــــــــــــــــــــــــ

ظعـن  ملن  : (يعود إىل الظعن يف قوله قبله     :  هن   ١٠/٧٦/٢٨٨-٩املفضليات  ) ١(
: واكنـات . واحدا ِرجازة، مراكب النـساء : الرجائز...) تطالع من ضبيب 

. ختلفن علـى أوالدهـن   : خاضع خذلن : مستكني. طويل: أشجع. مطمئنات
  .  تتناول: تنوش  

داخالت كنسهن أي   : كوانس  .على الظعائن:  عليها٧/٩٨/٣٣٩املفضليات ) ٢(
صغرت الكنس عـن الظبـاء   : اً قالص. املغارة اليت يدخلن فيها   : املغار. بيون

  . فأخرجن رؤوسهن منها وكذلك فعل أوالء النسوة
  . بقر قو، وقو موضع:  نعاج قو٢/١٢٣/٤٠٩املفضليات ) ٣(
   .٦/١٦/٨٣املفضليات ) ٤(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٠٤

  بغزال أحور العينني غرْ     وتعللت وبايل ناعــم 
 ذلك قول املرار    وتشبه عيناها بعيين الظبية املتخلفة على ولدها ومن       

  :)١(أيضاً
  

  تعلق الضال وأفنان السمر  وهلا عينا خذوٍل خمـــــرف 
  :)٢(ولبشر بن أيب خازم

  

  

  تعرض جابـة املـدرى خـذول      
  وصاحبها غضيض الطرف أحوى    
  

   المــس ــرا ال ــصاحة يف أس   ب
 ــام ــه بغ ــا من ــضوع فؤاده    ي

  

  : الفم واألسنان والريق -٤
  :)٣(فللحادرة) سنان والريقاأل(ووصفوا الفم وماحوى من 

  ــــــــــــــــــــــــ
الـضال  . تأخـذ : تعلق. دخلت يف اخلريف  : خمرف. ٦٧/١٦/٩٠املفضليات  ) ١(

  .نوعان من شجر الفالة: والسمر
: صاحة. غليظة القرن لصغر سنها   : جأبة املدرى . ٨/٩٧/٣٣٤-٧املفضليات  ) ٢(

غـضيض  . ولـدها : صاحبها. شجر مجع سلمة  : أوديتها السالم : أسرا. بلد
يذهب : يضوع فؤادها  .مالونه بني الشقرة والكمتة: أحوى. فاتر العني: الطرف

  . صوت الظيب: بقلبها بغام
ليل بني حركة السيول     وله حت  ١٨٠ : تقدمت ص  ٤٥-٨/٨/٤٤-٥املفضليات  ) ٣(

  .وجريان املياه وعذوبة املاء بعد صفائه
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٠٥

  وإذا تنازعك احلديث رأيتـها    
  بغريض سارية أدرتـه الـصبا      

  ظلم البطاح له االل حريصة    
  لعب السيول به فأصبح مـاؤه     

  

  حسن تبسمها لذيـذ املكـرع       
  من ماٍء اسجر طيب املـستنقع     

   له بعيد املقلـع    ففصفا النطا  
  غلالً تقطع يف أصول اخلـروع     

  

جلمال الشفتني وبياض األسنان وحـسن      فمبسمها حسن معجب    
تركيبها، وحالوة ريقها شبهه الشاعر حبالوة ماء سحابة حديثة عهـد، يف          

  .أرض طيبة املستنقع، صفا بعد أن جرى مينة ويسرة يف أصول األشجار
  :)١( كقول األسود بن يعفر-أيضاً-ويشبه ريقها باخلمرة 

  كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقـت     
  رفوعـاً نـصائبه   سالفة الـدنِّ م   

  وقد ثوى نصف حول أشهراً جدداً     
  حــىت تناوهلــا صــهباء صــافية

  

  صرفاً ختريها احلـانون خرطومـا       
  مقلَّد الفغـو والرحيـان ملثومـا      
  ببــاب أفّــان يبتــار الــسالليما
  يرشو التجار عليهـا والتراجيمـا     

  

فرائحة فمها وطعم ريقها كرائحة مخر معتقة خمتارة، وهو معـىن           
  .)٢(ن شعر املفضلياتورد لدى عدد م

  ــــــــــــــــــــــــ  
  .٢٤٠:  ا، تقدمت ٩/١٢٥/٤١٨-٦املفضليات ) ١(
  .٥/٩٧/٣٣٤، ٨/٥٧/٢٤٨-٧، ٥٥/٢٤٢/، ٥/١١/٦١-٤املفضليات  )٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٠٦

  :)١(وشبه املرار ريقها بالعسل يف قوله
  

  وإذا تــضحك أبــدى ضــحكها
ــبهته   ــه ش ــت ب ــو تطعم    ل

  

  رأقحوانـــاً قيدتـــه ذا أشـــ  
   عسالً شـيب بـه ثلـج خـصر        

  
  

  .فأسناا كاإلقحوان بياضاً ومجاالً، وريقها كأنه عسل خملوط بثلج
  :)٢(لسوتشبه األسنان أيضاً بالبلوركقول املسيب بن ع

  

ــه  ــرف كأن ــاً ي ــهإومه    ذ ذقت
  

ــراع    ــاء ي ــجت مب ــة ش    عاني
  

  

  .شبهه به لصفائه وتأللؤه، فإنه يكاد يقطر من شدة صفائه
  

 كما تشبه بالشعاع ومن ذلك قول سويد يف أبيات تعد من أحسن           
  :)٣(رأيت يف وصف األسنان والريق والعناية ا ما

  كشعاع الشمس يف الغيم سـطح         حــرة جتلــو شــتيتاً واضــحاً
  ــــــــــــــــــــــــ

. نؤوراً مادة حتمل األسنان   . بارد: خصر. خلط:  شيب ٦٩/١٦/٩٠املفضليات  ) ١(
يض يشبه األسنان به تعرج يف أطراف األسنان        أقحواناً بنت له زهر أب    : ذا أشر 
  .أسفته : قيدته حممود

  .٢٤٠ : والبيت تقدمت ص٤/١١/٦١املفضليات ) ٢(
نظفته : صقلته .أبيض نقياً : واضحاً . متفرقاً:  شتيتا٤/٤٠/١٩١ً-٢املفضليات ) ٣(

إبيض وخلـص   : نصع. لني ناعم أخضر ريان     : ناضر. عود: قضيب. وجلته
  .إذا تغري وفسد للنوم وطول الليل : يق خدعلراإذا . لونه
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٣٠٧

ــرٍ   ــضيب ناض ــقلته بق   ص
  بـيض اللــون لذيـذاً طعمــه  أ
  

  مــن أراك طيــب حــىت نــصع
  طيب الريـق إذا الريـق خـدع       

  

  

ة نقية كضوء الشمس يف الغيم وهي حريصة علـى          حفأسناا مفل 
احملافظة على صفائه فتجلوه بعود سواك طيب الرائحة فيزداد نقاء وصـفاء            

  .نوم يغريه طول ليل وال وبياضاً، مما يبقى ريقها لذيذاً حلواً ال
  

–وحيمد الشعراء كون األسنان مفلجة مفرقة مؤشرة باردة الريق          
  :)١( من قول املرار آنفاً ومن ذلك قول سالمة-تقدم كما

  

  .....      جتري السواك على غرٍ  مفلجة
  :)٢(وللمرقش األكرب

  

النبت عذب اق بـ       وذو أشر شتيتاللون بر ـــرودـنقي  
  :)٣(ة بن مقرومولربيع

  ــــــــــــــــــــــــ
  مل يغرها دنس حتت اجلالبيب:  وعجزه٨/٢٢/١٢٠البيت رقم   )١(
  :  وبعده١٠/٤٦/٢٢٤املفضليات ) ٢(

  وزارا النجائب والقصيد       هلوت ا زماناً من شبايب 

  : البيت معطوف على قوله قبله٤/٤٣/٢١٣املفضليات ) ٣(
  ختاله فوق متنيها العناقيدا  منسدالً قامت تريك غداة البني 

أي (وللمحققني معىن غري واضح وهـو    ) خيف: القاموس مادة (مفرقاً  : خميفاً  
= 
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٣٠٨

  

  خيفاً نبته، بالظلم مشهوداـم         وبارداً طيباً عذباً مقبلـــه
   

  : العنق -٥
  

ووصف الشعراء جيد املرأة بالطول والنعومة واإلشراق ومن ذلك         
  :)١(قول احلادرة

  

  صلت كمنتصب الغزال األتلع   وتصدفت حىت استبتك بواضح 
  

  :)٢(وللمرار
  

   ناهد الثدي وملاينكسر             اصلتة اخلد طويل جيده
  -:)٣( وقد تقدم-وللمرقش األكرب 

 =  ــــــــــــــــــــــــ  
متعلق ) بالظلم(كأنه يريد بأنه خملوط، لكن الظاهر أن قوله         ) قد خيفت بالظلم  

كأن طعمه طعـم    : ماء األسنان مشهوداً  : الظلم) . خميف(ال بـ   ) مشهودا(
  . ظلمه كأنه مشهود أي به عسلأي حالوة . شهد

  .١٦١تقدم ص  . ٣/٨/٤٤املفضليات ) ١(
  .مرتفع: ناهد. منجردته ليست برهلة: صلتة اخلد. ٧٠/١٦/٩٠املفضليات ) ٢(
مصوغ مـن   : مذهب. يسدلن ويرسلن : يهدلن. ٥/٥٠/٢٣١-٤املفضليات    )٣(

  . سنه يعجز ويتحري ويتعجب من ح: يعيا. اضطراب: ربذ. الذهب يعين أقراطاً 
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٣٠٩

ــواعم  ــن   دنأبكــار ســرائر ب
   يهدلن يف اآلذان من كل مـذهب      

  

  حسان الوجوه لينات الـسوالف       
   له ربـذ يعيابـه كـل واصـف        

  

  

فأعناقهن لينة حلداثتها وشباا وقد حتلني بأقراط تضطرب لطـول          
  .ي هلا الواصف حلسنهاعنقها مع طوهلا فتعجب الرائ

  

  : شعرها -٦
شعر املرأة من العناصر اجلمالية احلسية الـيت وصـفها الـشعراء،            

  :)١(وصورته املثلى عندهم أن يكون غزيراً طويالً فامحاً كقول املرار
ــع  ــاض ناص ــها بي ــه من   راق
  لـــك املـــدراة يف أفنانـــه
ــةٍ   ــاء يف مججم ــدة فرع   جع

  

        يؤنق العـني وضـاٍف مـسبكر  
ــا  ــإذا م ــر أر ف ــلته ينعف   س

      فُرضخمة تفـرق عنـها كالـض  
  

  ــــــــــــــــــــــــ  
: ضـاف . يعجب: يؤنق. أعجبه: راقه . ٩٠-٦٥/١٦/٨٩ -٦٣املفضليات  ) ١(

: أفنانه. املشط، وهالكها غوصها فيه: املدراة. منبسط مسترسل: مسبكر. شعر
طويلـة  : فرعـاء . فيه تقبض : جعدة. يصيبه العفر أي التراب   : ينعفر. ذوائبه
فور أو ماتعقد من     الضفر مجع ضفرية وهي احلبل املض       .جبهة: مججمة. الشعر

) القاموس مادة ضفر  (الرمل بعضه على بعض أو مابين حبجارة بالكلس وطني          
  .أي شعرها لكثرته تراكب على بعضه
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣١٠

  :)١(وقول املزرد
  

  أساود رمان السباط األطاول    وأسحم ريان القرون كأنـــه
  

فشعرها أسود ضخم الضفائر يشبه حيات رمـان الـسود اللينـة     
  .الطوال

وبعضهم يفضله جعداً كثيفاً تغيب فيه األمشاط كأنه شجر العنب          
  :)٢(كقول املخبل السعدي. قهيف تراكمه وكثافة ور

  

   جعٍد أغم كأنه كــــــرم   وتضل مدراها املواشط يف 
  

فهو شعر غزير أسود يشبه العنب يف كثرة ورقه وسواده وتشابك           
 فروعه ولذلك إذا مشطته املواشط غاصت أمشاطهن فيه فكأمنا فقـدا،          

  .)٣(وهذا معىن مشتهر
  ــــــــــــــــــــــــ

. حسن النبـت  : ريان. أسود عىن به شعرها   : أسحم. ١٠/١٧/٩٤املفضليات  ) ١(
. الرقـاق : السباط. جبل قرب حائل  : رمان. حيات: أساود. الضفائر: القرون
  .الطوال : األطاول

ألن (كثري أسود والعرب تسمي األخضر أسود       :  أغم ٢٠/٢١/١١٦املفضليات  ) ٢(
مجاعة النخـل والـشجر خلـضرته       : السواد(ومنه  ) اخلضرة تقارب السواد  

  .العنب : الكرم. اللسان مادة سود) واسوداده
  :ومنه المرئ القيس) ٣(

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣١١

  :)١(ولربيعة بن مقروم
  

  ختاله فوق متنيها العناقيــــدا  البني منسدالً قامت تريك غداة 
  

  : ترائبها -٧
  

  :)٢(تشبه الترائب لبياضها بالعاج كقول املثقب العبدي
  كلون العاج ليس بذي غضون  ومن ذهب يلوح على تريب 

مما حيمد يف وصف الترائب، أي لـيس  ) ليس بذي غضون : (فقوله
رائب ناعمة ملـساء    جلدها مبتثٍن لسمٍن مفحش أو هزال مضعف، فهي ت        

عليها من اجللد والشحم ماغطى عظام الصدر بدًء من الترقوة ومن ذلـك             
  :)٣(قول املرقش األكرب

 =  ــــــــــــــــــــــــ
ــاحموفــرع يــزين املــنت أســو   د ف

ــال   ــشزرات إىل الع ــدائره مست   غ
  

ــل     ــة املتعثك ــو النخل ــث كقن   أثي
ــل ــثىن ومرس ــاص يف م ــضل العق   ت

  

  .٩٣-٩٢) القصائد العشر للتربيزي(شرح 
  .٣/٤٣/٢١٣املفضليات ) ١(
مجع تريبة وجتمع على ترائب وهي عظـام        : تريب . ١٤/٧٦/٢٨٩املفضليات  ) ٢(

  : والبيت متعلق بقوله قبله. الصدر موضع القالدة
  جياد والبشر املصونمن األ  أرين حماسناً وكنن أخرى 

  : حجم لعظامها قد غمرها اللحم وقبله ال:  جم التراقي٤/٤٦/٢٢٣املفضليات ) ٣(
= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣١٢

  وآرام وغزالن رقود     حواليها مهاً جم التراقي 
  

  : اخلصر وضخامة األرداف وحسن الساقني-٨
  

  :)١( خصرها وضخامة أردافها ومن ذلك قول املرارحيمد للفتاة دقة
  

  هيفـاء هـضيم كـشحها     فهي  
  يبــهظ املفــضل مــن أردافهــا 

ــا ــا ربلتهـ ــت ربلتهـ   دفعـ
ــا  ــداء إذا م ــي ب ــت وه   أقبل

  

ــؤت   ــشد امل ــث ي ــة حي   زرفخم
   ــفر ــاء ض ــفر أردف أنق   ض

ــر ــل املنقع ــل مي ــادت مث و  
  ضــخمة اجلــسم رداح هيــدكر

  

  
 =  ــــــــــــــــــــــــ

  يشب هلا بذي األرطى وقود  على أن قد مسا طريف لنار 
  .٩١-٧٦/١٦/٩٠- ٧٢املفضليات ) ١(

: املؤتزر.  حيث يشد . ضامرة اخلصر : هضيم كشجها . ضامرة البطن   : هيفاء
الثوب الذي تلبسه   : املفضل. ميالء: يبهظ. أي على األرداف  حيث يشد اإلزار    

مجع نقا وهو الصغري من الرمـل       : أنقاء.كثيب: ضفر. يف خلوا متلؤه أردافها   
. حلم باطن فخـذيها   : ربلتها. يشبه عجيزا بالكثيب أردف نقاً أي فخذيها      

ايـل  املنقلع من أصله يشبه متايلها وهي متـشي بتم        : املنقعر. تدافعت: ادت
: رداح. بعيدة مابني الفخذين مع كثرة اللحم     : بداء. النخلة لضخامتها وطوهلا  

  .       شابة ضخمة حسنة الدل: هيدكر. ثقيلة عظيمة
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣١٣

  :)١(ولبشر
  نبيلــة موضــع الــرجلني خــوٍد
ــاً  ــت قيام ــا رام ــال كلم   ثق

  

  اضـطمار ويف الكشحني والبطن      
ــه  ــدفع انب ــني تن ــا ح   اروفيه

  

فبطنها وخصرها ضامران، وعجيزا عظيمة وفخذاها ضـخمتان        
 ووصـفه انبـهارها     )٢() وساقاها مستديرتان مدجمة اخللق شديدة البضعة     (

وهو . حال السري لترفها وهو معىن سبق اإلشارة إليه عددناه من آثار الترف     
  : )٣(من مجال املرأة كقول املزرد

  ومشي خزيل الرجع فيه تفاتل    إذ تصيب احلليم بدلِّهــــا ليايل 
  .فمشيها متقطع فيه تثٍن ومتايل
  ــــــــــــــــــــــــ

موضع اخللخال  : موضع احلجلني . حسنة:  نبيلة ١٣/٩٨/٣٤٠-١٢املفضليات  ) ١(
اء عظيمة العجيزة، لف  : ثقال. ضمور  : اضطمار. وحسنه ِعظَم عظمه وامتالؤه   

: انبـهار . حىت توصف بذلك كله: الفخذين، ممكورة الساقني، والتكون ثقاالً  
  .    انقطاع نفٍس حني السري

  : وقد وصف املرار ساقاها بذلك يف قوله" مكر"القاموس مادة ) ٢(
  أكرهته ينكسر إذا ماـف    يضرب السبعون يف خلخاهلا 

 - يعين كثرياً كـبرياً      - إذ لو صيغ هلا حجل بسبعني مثقاالً من ذهب         ٧٧/١٦/٩١
  . لكسرته ساقاها حينما متشي المتالء ساقيها وقوة عضالما

  .٨/١٧/٩٤املفضليات ) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣١٤

  : حسن رحيها -٩
أشاد الشعراء حبسن ريح املرأة فقد تصور الشنفرى أن بيتهما قـد            
حجر وغطي برحيانة خمتارة حلسن رائحتها اليت قد عبقت بالبيـت كلـه             

  :)١(وذلك يف قوله
  برحيانة رحيت عشاًء وطُلّت   ت حجر فوقنا فبتنا كأن البي

  هلا أرج ماحوهلا غري مسنت  برحيانة من بطن حلْية نورت 
 أي  -وقد ضمهما بيتهما أنـه    (فقد خيل إليه وهو يستروح طيبها       

، قد أحيط من كل أرجائه بأريج رحيانة نفاذة العطر منـت يف واٍد              -البيت
ة الناعمة، وقد أخذ النـدى      شديد اخلصب، حتمله نسمات العشِى الرقيق     

  . فيزيدها شذى وأرحياً)٢()يتساقط فوقها فينديها ويرطبها
ونساء العرب يستخدمن من الروائح العبري والعنرب واملسك، ومـن          

  :)٣(وصف الشعراء لتلك الروائح قول علقمة بن عبدة
  كأن تطياا يف األنف مشموم       هاحيملن أترجة نضخ العبري ِب

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٤: تقدمت ص  .١٤/٢٠/١١٠-١٣املفضليات ) ١(
  .١٧٣مي يوسف خليف / القصيدة اجلاهلية يف املفضليات د) ٢(
بل يعـود   أي اال : حيملن . ٢٤٣:  وتقدمت ص    ٧/١٢٠/٣٩٧-٦املفضليات  ) ٣(

  : إىل قوله قبله
  فكلها بالتزيديات معكوم  رد اإلماء مجال احلى فاحتملوا 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣١٥

  للباسط املتعاطي وهو مزكوم  يف مفارقها سك كأن فارة م
  

فقد شبه رائحتها باألترجة، ولكثرة الطيب الذي يفوح منها يظـن   
 أن وعـاء املـسك بـني        -حىت ولو كان مزكوماً مشه ضعيف     -من مشّه   
  .مفارقها

 يف مظاهر الترف ماوصفه املرار مـن لـزوق العنـرب         )١(وقد تقدم 
منهما، وحىت لو عصرت أرداا     واملسك جبسد حمبوبته حىت غدت صفراء       

  .خلرج منها هذان الطيبان
وخص الشعراء الشعر بشذى الرائحة ومنه غري قول علقمة اآلنف،          

  :)٢(قول سويد
  

  غَلَّلتها ريح مسك ذي فنع      ــروناً سابغاً أطرافها وقــ
  

فرائحة املسك تفوح ساطعة من قروا الطوال، كأمنا شعرها قـد           
  .ت منه خصلهاسقي منها فارتو

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٢ :تقدم ص) ١(
  .كثرة وفضل: ذى فنع. دخلت فيها : غَلَّلتها. ٧/٤٠/١٩١املفضليات ) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣١٦

  : املذموم من أخالق النساء -د
يعين الرضـا    إن تعلق الرجال بالنساء ووصفهم الكثري حملاسنهن ال       

الكامل بأخالقهن، ففي كثري من النساء صفات ذميمة ذكر عـدداً منـها            
  :شعراء املفضليات ومن تلك الصفات

  : عدم الوفاء -١
عدم : ض حمبوبام من الصفات اليت وصف ا شعراء املفضليات بع       

يعين خيانتهم يف أعراضهم، كال، وإمنا يعين الـتغري          الوفاء، وعدم الوفاء ال   
  .والصدود واإلعراض

وأسبابه قلة املال أو ذهاب الشباب وكرب احملـب أو اسـتماع إىل             
  :)١(وقد فصل علقمة بن عبدة ذلك بقوله. الوشاة والتأثر م

  فــإن تــسألوين بالنــساء فــإنين
  أس املرء أو قل مالـه     إذا شاب ر   

  يردن ثراء املـال حيـث علمنـه       
  

  بــصري بــأدواء النــساء طبيــب  
  فليس له مـن ودهـن نـصيب       
  وشرخ الشباب عندهن عجيـب    

  

فقلة املال تغريها، كماوقع للمرقش األصغر مع زوجتـه، حيـث           
  :)٢(عزمت على فراقه حني قل ماله، ولذا قال
  ــــــــــــــــــــــــ

    .أوله: شرح الشباب. ١٠/١١٩/٣٩٢-٨املفضليات ) ١(
ـ :وشك. أعلمت: آذنت . ٢٥١-٦/٥٩/٢٥٠-١املفضليات) ٢( : جليـل . ربق

: اربعي.  من يدخل إليه أي اليذمه األضياف     : عزمت دخيلي : أزمعت. عظيم
= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣١٧

  آذنت جـاريت بوشـك رحيـل      
ــا ــالفراق مل ــت ب ــرأت أزمع   يِن

  

  جـاهرت خبطـب جليـل      باكراً  
ــي ــذُم دخيل ــال الي ــف امل   أتل

  
  

  :وحياول الشاعر مالطفتها وحماورا بأسلوب العقل واحلكمة
  

ــك مِنــ  ــا يريب ــي، إمن   ياربع
  عجبــاً ماعجبــت للعاقــد املــا
ــه  ــصري إلي ــذي ي ــضيع ال   وي
ــك آٍت ــيش إن رزق ــل الع   أمج

  

  لجمـد وجــد لُــب أصــي إرث   
  لَل، وريب الزمان جـم اخلبـو      

  شقاء أو ملـك خلـٍد جبيـل       من  
  يرد التـرقيح شـروى فتيـل       ال

  
  

  :فإنه حياول استعطافها وثنيها عن هجره والصدود عنه بقوله هلا
تعجبك يفَّ؛ إمنا هي طبع ورثته عن آبائي         ترين من خالٍل ال    إن ما 

مل جنمع املال، وكل    : أستطيع أن أختلى عنهما، مث يقول      وحظ حبانيه اهللا ال   
منلكه يذهب حىت ولو كان ملكـاً         حوادث الزمان، وكل ما    شيء تفسده 

كثار من طلب الدنيا، فماقـسم      إلعظيماً ويتمىن أن تتخلى عن احلرص وا      
  .ينفع ولو شيئاً يسرياً للعبد يأتيه، واحلرص ال

وسبيع بن اخلطيم قد صدفت عنه صاحبته صدوف للعلة نفـسها           
 =  ــــــــــــــــــــــــ

مجع خبل وهو   : اخلبول  . الذي جيمع املال ويعتقده   : العاقد. أمسكي واسكين 
. مثـل : شروى. صالح املال إ: الترقيح. اعتدل: أمجل. عظيم: جبيل. الفساد  
  .اخليط الذي يف شق النواه: فتيل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣١٨

  : )١(فقال
   جبانبها عليك صدوفونأت      بانت صدوف فقلبه خمطــوف

......  
  إن الغين على الفقري عنيـف        اـواستبدلت غريي وفارق أهله

إن جوهر القضية وسبب اخلالف يف رأي الشاعر هو قسوة األغنياء    
  .على الفقراء وعدم الرمحة هلم

وأما الشيب والكرب فإما كريهان لدى املرأة ولذا تقسو على حمبها          
على عبد اهللا   ) جنوب(ها بعد ماعاله الشيب كما قست       حني تراه يصبو إلي   

  :)٢(الغامدي، حيث يقول
  ففرعنا ومال ا قضيــب        أال صرمت حبائلنا جنوب

......  
  هنون، أجن منشأ ذا قريب        أا هزئت وقالت على ما

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣/١١٢/٣٧٢، ١املفضليات ) ١(
: فرعنـا . مودتنا: حبائلنا. قطعت  : صرمت . ٧/١٨/١٠٢-١،٥املفضليات  ) ٢(

: هنـون . زائدة  : ما. واٍد  : قضيب. سلكت منحدرة : مال. علونا يف البالد    
عمـر  : عصر.  أندادي وأمثايل : لدايت.  كناية عن إنسان كأا قالت يارجال     

: إصر. هد وميثاق حييط به   البأطري قسم بع  . جديد:مقبل قشيب : مقتبل. وسن
  . سيف حاد مصقول: ذكر خشيب عهد وميثاق
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٣١٩

  :فقال هلا بعد حكاية قوهلا
  

ــدايت  ــإين يف ل ــرب ف ــإن أك   ف
ــأطري إصــ ــال ب ــرب ف   روإن أك

  

  ببـل قـشي   وعصر جنـوب مقت     
  يفارق عـاتقي ذكـر خـشيب      

  
  

فقد امته باجلنون احلادث فدافع عن نفسه إنه مل يكـرب وحـده،      
فكل لداته مثله قد عالهم الشيب ومع كربه فإنه مازال قوياً حيمل عدتـه              

كانت شابة فتية، فقـد      وسالحه، فماذا يضريه إذاً إن عشقها وأحبها ولو       
  . واهلوىكانت تبادله احملبة

  

وأمساء حمبوبة األسود بن يعفر قد انقطعت عالئق الـود بينـهما            
  : )١(وجفته وصدت ملا رأت الشيب قد مشله وقد صور ذلك بقوله 

  

  قد أصبح احلبل من أمساء مصروما     
  واستبدلت خلة مين وقد علمـت     

  

  بعد ائتالف وحب كان مكتومـا       
  أن لن أبيت بوادي اخلسف مذموما     

  

.......  
  ت أن شيب املرء شـامله     رأ ملا
  ت وقالت أرى شـيباً تفرعـه      دص

  

  بعد الشباب، وكان الشيب مسؤوما      
  إن الشباب الذي يعلـو اجلراثيمـا      

  

وأما استماع املرأة للوشاة فيتسبب بالقطيعة واهلجران فهذا بـشر          
  ــــــــــــــــــــــــ

: اخلـــسف خليالً : خلة. مقطوعا: مصروما . ٥/١٢٥/٤١٨-١املفضليات ) ١(
  .يرتفع ويصل إىل مااليصل إليه الشيوخ: يعلو اجلراثيما. عاله: تفرعه. الذل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٢٠

  :)١(يشتكي صرم حمبوبته له بسبب ذلك فيقول حينما وقف على ديارها
  

ــة ــوارض طفل ــضاء الع   دار لبي
  مسعت بنا قيل الوشاة فأصـبحت     

  

  مهضومة الكشحني ريـا املعـصمِ       
  صرمت حبالك يف اخلليط املـشئمِ     

  
  

وقد يكون عدم الوفاء بسبب عدم الصدق يف التعامل وإخـالف           
عدم وفائهـا مبواعيـدها     " عمرة"املواعيد وقد شكى ثعلبة بن صعري من        

  :)٢(فقال
  ربتات مـساف  هل عند عمرة من     

ـ        ول ثوائـه  سئم اإلقامة بعـد ط
ــدٍ  ــدات ذي أرب وال ملواع   لع

ــاك    ــروح أو ب ــة مت   رذي حاج
ــاظر ــيس بن ــه فل   وقــضى لبانت
  خلُف ولو حلفت بأسـحم مـائر      

  ــــــــــــــــــــــــ
مهضومة . ةناعم: طفلة. األسنان: بيضاء العوارض. ٤/٩٩/٣٤٦-٣املفضليات ) ١(

. أهـل الـدار   : اخلليط. ممتلئة الساعد : ريا املعصم . ضامرة البطن : الكشحني
  . الذي أخذ ذات الشمال يعين الشام: املشئم

. يف املساء   : متروح. متاع وجهاز : بنات. ١٢٩-٦/٢٤/١٢٨-١املفضليات  ) ٢(
رب احلاجة إِ : أرب. مواعد: عدات. منتظر: ناظر. حاجته: لبانته. إقامته: ثوائه

. أو ذي دهاء وبصر باألمور أو ذي خبل وضن        ) أرب: القاموس(وأُرب وأَرب   
 -دم البدن أي لو أقسمت بشيء يعظم كالبـدن        : أسحم مائر . خملفة: خلُف

: لبانتـه . يسر وسـهولة  : مياسر.مشقة  : عسر. وذلك جائز يف دين اجلاهلية    
  .  ناقة ماضية ضامرة جنابة الهزاالً: ضامر. مودته

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٣٢١

  وعدتك مثت أخلفـت موعودهـا     
  وأرى الغــواين اليــدوم وصــاهلا
  وإذا خليك مل يدم لـك وصـله        

  

  ولعلّ مامنعتـك لـيس بـضائر      
ــر  ــسر وملياس ــى ع ــداً عل   أب
ــه حبــرٍف ضــامر ــاقطع لبانت   ف

  
  

وللمثقب العبدي خياطب فاطمة حمبوبته وقد وعدته مث أخلفته قول          
شديد فيه حتذير هلا من تكرر فعلها أو لعلها ترجع إليه خشية من فراقه هلا               

  :)١(فراقاً أبدياً
ــك متعيِنــ  ــل بين ــاطم قب   يأف

ــات  ــد كاذب ــدي مواع    فالتع
ــايل   ــالفين مش ــو خت ــإين ل   ف

ــت بيِنــ ذاً إ ــها ولقل   يلقطعت
   

ـ       ـ  ومنعك ماسـألت ك   يأن تبيِن
  متــر ــا ريــاح الــصيف دوين

  وصـلت ـا ميـيين      خالفك ما 
  يكذلك أحتـوي مـن حيتـوينِ      

  

  

وقلما نعثر على هذا اللون من االنفعال يف خماطبة احملبوبـة، فقـد             
  . اعتاد الشعراء أن يتلطفوا مع احملبوبة املهاجرة أمالً يف أن تعيد الوصال

وبته فقال عنـها وعـن   ولعدم الوفاء اشتكى املرقش األكرب من حمب    
  :)٢(أتراا

  ــــــــــــــــــــــــ
أعطيين ماأمتتع به من النظر إليك ومسـاع        : متعيين. ٤/٧٦/٢٨٨-١فضليات  امل) ١(

  .أكره وأقاطع: تويجا. كالمك 
  .٨/٤٦/٢٢٤-٧املفضليات  )٢(
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٣٢٢

   سكن ببلـدة وسـكنت أخـرى      
     بــايل أيف وخيــان عهــدي فمــا

ــطِّوقُ   ــود ِتع ــق والعه    املواث
  !بـايل أصـاد؟ والأصـيد؟      وما

  

  
  : كثرة اللوم -٢
  

تلوم املرأة الرجل على كرمه وبذ له ماله وعلى اهتمامـه مبعـايل             
نها، متفرغاً هلا تود االستئثار     األمور لكوا تشغله عنها، فهي تريده قريباً م       

رأت من قلة    به وحدها، فاجلميح يرى أن من أسباب مغاضبة زوجه له ما          
يراه واجباً   إبله، غري مقدرة سبب ذلك وهو أنه رجل كرمي يعطي منها ما           

مـن اجلـدب     يصيبهم أيـضاً   عليه من مساعدة ذوي احلاجات، مع ما      
  :)١(والقحط

  
ـ      حلوبتـها ي قلـت    ملا رأت إبل

     -وهي تتبعها -ي احلوادث منها أبق

  وكل عام عليهـا عـام جتنيـب         
      صرمة راٍع غـري مغلـوب واحلق  

  

  

  :ومع ذلك فهو مينيها مباٍل وفري سيحصل عليه من عدٍو يغري عليه
  

  فإن تقري بنـا عينـاً وختتفـضي       
ـ            يفأقين لعلك أن حتظـي وحتتلِب

ـ           يفينا وتنتظـري كـري وتغريِب
  منجوبيف سحبل من مسوك الضأن      

  ــــــــــــــــــــــــ  
  .٢٧٢ :تقدمت ص) ١(
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٣٢٣

ولعلها زوج املرار إذ تعاتبه علـى    ) أم اخلنابس (ومثل امرأة اجلميح    
  :)١(أن ليس له إبل كثرية ذات ألبان وافرة فيقول

ــصر  ــابس أي ع ــدت أم اخلن   غ
  

  تعاتبنا فقلت هلا ذرينــــا     
  

ــا رأت يل صــرمة ال ــرخ فيه      ش

  أقامسها املسائل والديـــونا     
  

  خترمها العطاء فكل يـــــوم   
  

  جياذب راكـب منـها قرينـا        
  

ويعتذر إليها بأن كل إنسان سيفارق ماله ويتركه ملن بعده فأوىل له          
  :     يِوصم بالبخل والشح أن ينتفع به وال

  وكـائن قـد رأينـا مـن خبيـل     
ــا   ــذم فيه ــا وي ــِضن حبقه      ي

ــا   ــوداً وجون ــة س ــك هجم   يعل
ــا ــوم آخرينـ ــا لقـ   ويتركهـ

  
  

خنالً عظيماً يكفيه ويكفـي     وهو وإن مل يكن له إبل كثرية فإن له          
  :ضيوفه وهو عنده خري من اإلبل لصربه وعدم تأثره باحلوادث

ــوانا ــالً س ــرى إب ــك إن ت   فإن
ــات  ــائر ناعم ــا حظ ــإن لن      ف

ــصبح ال   ــا  ون ــا لبون ــرين لن   ت
ــاملني ــاء اهللا رب العــ   عطــ

  ــــــــــــــــــــــــ  
قطعة من اإلبل بني العـشرة      : صرمة. ٧٤-١١/١٤/٧٢-٤،٨-٢املفضليات  ) ١(

يشد يده  : بعلك. همقروناً بغري : قرينا. ليس فيها نتاج  : الشرخ فيها . واخلمسني
: يضن. بيض وهو من األضداد: جون. إبل مائة أو أكثر أو أقل    : هجمة. عليها
: عجفـن . شـديدة : حملجات. هالصرب: بنات الدهر . حديقة: حظائر. يبخل
  .هزلن
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٣٢٤

...........  
  حيفلــن حمــالً بنــات الــدهر ال

ــات إ ــسنون جملِّج ــان ال   ذا ك
ــضيف مث حيــل  ــسري ال ــي   افيه

     فتلك لنـا غـىن واألجـر بـاق        

ــا   ــائمة بقينـ ــق سـ   إذا مل تبـ
  عجفـن مـن الـسنينا      خرجن وما 

ــا   ــىت يبين ــاً ح ــالً مكرم   حم
ــا   فغــضي بعــض لومــك ياظعين

  
  

تتجرأ عليه، وتلومه على    " معود احلكماء "وامرأة معاوية بن مالك     
  :)١(إنفاقه وبذله بشيء من احلدة، إذ تتهمه بالغواية، وهاهو حيكي قوهلا

  
  

  قد غَِويت، بـأن رأت    : قالت مسية 
ــرك ال ــي لعم ــوده غ      أزال أع

ــود    ــا ووف ــاوب مالن ــاً تن   حق
ــود  ــدنا موج ــالُ عن ــادام م   م

  
  

وعمرو بن األهتم يأمل من زوجه أن تتخلى عن لومه على كرمـه         
  :)٢(فهو يرى يف دعوا هذه، طريقاً إىل البخل يقول

  لصاحل أخـالق الرجـال سـروق          أم هيـثم   ذريين فإن البخـل يـا     
  ــــــــــــــــــــــــ

من الغواية واهلالك، فكأنه سـيفه      : غويت. ١٢/١٠٤/٣٥٦-١١املفضليات  ) ١(
حقوقاً كإكرام ضيف ومنحة    : حقاً. ايليق من وجهة نظره    لتصرفه مباله مبا ال   
  .زائرون: وفود. ودية وإطعام جوعى

خـالفيين واعـصيين    : حطي يف هـواي   . ١٢٦-٦/٢٣/١٢٥-٤املفضليات  ) ٢(
  . يضريين هجرك إذن وقاطعيين ما دميت تريدين مين شيئاً خالف مروءيت، فال
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٣٢٥

  ي هـواي فـإننِ    ذريين وحطّي يف  
ــال مِنــ  ــرمي ذو عي      يوإين ك

  على احلسب الزاكي الرفيع شـفيق     
  نوائب يغـشى رزؤهـا وحقـوق      

  
  
  

يرى يف البخل لصاً يعتدي على الرجال فيسرق أخالقهم احلميدة،          
وهو رجل حيافظ على عرضه وحسبه الشريف السامق، كمـا أن الكـرم        

يبذله من اجلود يرى أنه واجب عليـه يقدمـه           وماأصبح صفة الزمة له،     
للمحتاجني ممن هلم حق عليه أو ممن وقعت عليهم النوائب، وهؤالء عيـال     

يشعر حباجة عياله، وهذا الشعور هو غايـة الكـرم           يشعر حباجتهم كما  
  .ومبعث اجلود

واملرأة حني تلوم الرجل على تبذير ماله، إمنا تفعل ذلك ألا ترى            
باً من أسباب البقاء، وترى فيه وقاية من حوادث الدهر فهـذه            يف املال سب  

  :)١( فتقول له-ولعلها امرأته-امرأة تعذل املخبل على جوده
  

ــا  ــيس هل ــاذليت ول ــول ع   وتق
ــود ــو اخللـ ــراء هـ      إن الثـ

ــٍد وال   ــا بغ ــم  م ــده عل   بع
    ـدموإنّ اِملـرء يكـرب يومـه الع  

  
  ــــــــــــــــــــــــ  

ئـة  ما. قسم حبظها : وجدك. يدين: يكرب . ٤٠/٢١/١١٨-٣٦املفضليات  ) ١(
أي لن يدفع الغين عين املوت، فلوكانت عندي مائة مـن           : آدم. يطري عفاؤها 

. اإلبل يذهب وبرها من السمن وهي من خرية االبل إما من السود أو البيض              
  .فاألدمة إما السواد اخلالص وإما البياض اخلالص
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٣٢٦

  :هفيحاول إقناعها عن طريق احملاجة العقلية بقول
  

ــدك-إين ــدِن- وجـ   ي ماخيلـ
  ولــئن بنيــت يل املــشقــر يف
ــة إن  ــين املنيـ ــنقنب عـ   لتـ
ــده  ــر أرش ــدت األم      إين وج

ــا أدم   ــري عفاؤهـ ــة يطـ   مائـ
ــصم ــه الع ــصر دون   هــضب تق
  اهللا لــيس كحكمــه حكــم  
  تقـــوى اإللـــه وشـــره اإلمث

  
  

تفكر  ومثة صورة أخرى يف املفضليات للمرأة العاذلة، جندها فيها ال         
يهمها بقاؤها   املمتلكات احلقيقية لزوجها ولو كانت غالية عليه فال     يف قيمة 

حترص عليها، وإمنا تود منه بيعها، ليصلح حاله ا وليستمتع بقيمتها،            وال
هذه املرأة هي زوج حاجب بن حبيب األسدي تلح عليه يف بيع حـصانه              

تفكـر يف   وتكثر لومه يف عدم اهتباله ارتفاع أسعار اخليل، ألا ال    " ثادق"
  :)١(يستجيب العواقب ولكن الشاعر ال

  

ــى   ــوم عل ــت تل ــادق"بات   "ث
  أال إن جنــــواك يف ثــــادق

ــت ــه إنِنــ : وقال ــا ب   يأغثن
ــه  ــي أنـ ــت أمل تعلمـ      فقلـ

ــصياا    ــد ع ــد ج ــشرى فق   لي
ــا  ــى وإعالـ ــواء علـ   سـ
ــا  ــاب أمثا ــد ث ــل ق   أرى اخلي
ــداا  ــة ميـ ــرمي املكَبـ   كـ

  ــــــــــــــــــــــــ  
عظم : جد  . ليباع من األضداد  : ليشرى. ٣٦٩-٤/١١٠/٣٦٨-١املفضليات  ) ١(

. زاد: ثاب. معصيتها وخمالفتها غضباً عليه لعدم استماعه لومها:  عصياا.وزاد
  .مسينها: اهلجوم على األعداء مبداا: املكبة
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٣٢٧

له يف كرمه فهو يهـدد      ولتأبط شراً أسلوب آخر يف عصيان عواذ      
باهلرب واالختفاء، فيسألون عنه فالجيدونه، فيندمون حينئذ على مفارقتـه          

  :)١(فهاهو يقول
ـ         ببل من لعذالة خذالـة أش

  يقول أهلكت ماالً لو قنعـت بـه       
  عاذليت إن بعـض اللـوم معنفـة       
  إين زعيم لـئن مل تتركـوا عـذيل        
  أن يسأل القوم عين أهـل معرفـةٍ      

  معـه سدد خاللك مـن مـاٍل جت      
     لتقرعن على الـسن مـن نـدم       

  حرق بـاللوم جلـدي أي حتـراق         
  من ثوب صدٍق ومن بز وأعــالق      

   بـاق  - وإن أبقيتـه   -وهل متـاع  
  أن يسأل احلى عـين أهـل آفـاق        

  خيـربهم عـن ثابـت القـي        فال
  حىت تالقي الذي كل امرئ القـي      
  إذا تذكرت يوماً بعـض أخالقـي      

  

  ــــــــــــــــــــــــ
كثري العذل صيغة مبالغة تصلح للذكر : عذالة. ٣١-٢٦/١/٣٠-٢٠املفضليات ) ١(

من : يريد.  خملط معترض : أشب يكثر خذالن صاحبه مثلها،   : خذالة. واألنثى
ثيـاب أو  : بـز وأعـالق  . ثوب جيد  : ثوب صدق .  على هذا العذالة   يعينين
 شيء ممايستمتع به أي ال    : متاع. عنف وقسوة : معنفة. وكرائم أموال . سالح

: أهل آفـاق  . عذْيل ولومي : عذَىل كفيل وضمني : زعيم. يبقى شيء من ذلك   
. ـا اسم فاعل وقد كتبها احملققان بدون ياء وحقها         : القي.  أهل ديار بعيدة  

ضـرورة   مالقٍى أو فعل وحقه أيضاً بالياء أى القيه، وال        : والقى الثاين مبعىن    
 وكان األوىل حذف ياء تالقي    . حلذف الياء فيهما ألن القافية مطلقة مكسورة      

  .للضرورة.. سدد خاللك : من البيت
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٣٢٨

  الناقة: ثانيا
  

يستغىن عنها أبداً يف حله وترحالـه يف   وىل الالناقة للعريب مطيته األ   
إقامته وظعنه، يقطع عليها البيد والقفار والسهول واألوعار دون شـكوى           
تعب أو سأم، حتمله خفاً أو بأثقال، تصرب على احلـر والقـر واجلـوع               
والعطش، فسبحان مسخرها املتفضل ا، وحق للعريب أن يفخر ا ويقتين           

ختـرج   وال. الرتبة األوىل بني وصف احليـوان     خيارها، فتحتل من شعره     
املفضليات عن هذه القاعدة، فقد وصف شعراؤها اإلبل كـثرياً وذكـروا        
دالئل جنابتها وأخالقها وحماسنها، فهي الصديق األول الذي يسري عنهم          
اهلموم ويبعدهم عن مواطن اخلسف والذلة، ويوصلهم إىل ديار األحبة إذا           

  .مدوحني إذا احتاجواشحطوا، وحاملتهم إىل امل
وسأقتصر على وصف شعراء املفضليات لإلبل اليت تركب لقـضاء     
احلاجات ويشمل ذلك الوصف احلديث عن هيكلها العـام وأعـضائها            

  :وسرعتها وأخالقها كاآليت
   اهليكل العام-أ 

شبه الشعراء رواحلهم اليت تبعدهم عن مواطن الذل وتسرى عنهم          
  :)١(ة من حجارة كقول متمم بن نويرةاهلموم بالفدن وهي قصور مبني

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٢وتقدمت ص ٥/٩/٤٩-٤املفضليات ) ١(
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٣٢٩

  ولقد قطعت الوصل يوم خالجـه     
      امبجدة عـنٍس كـأن سـرا  

  

  وأخو الصرمية يف األمـور املزمـع        
  فدن تطيـف بـه النبـيط مرفّـع        

  

  :)١(وكقول ثعلبة بن صعري
  وإذا خليلك مل يدم لـك وصـله       
ــا كأ ــي ــضحى إذا دق املط      ت

ــامر    ــرف ض ــه حب ــاقطع لبانت   ف
   شـاده بـاآلجر    فدن ابـن حيـة    

  
  
  

فحني تضعف اإلبل لطول السفر تبقى ناقته قوية مل يغريها الـضىن            
 ولعله كان قـصراً     -ومل تضعفها املشقة، يشبهها من رآها بقصر ابن حية          

  . وقد بين بناًء حمكماً عالياً-مشهوراً عندهم
  :)٢(يف قول املثقب العبدي وتشبه بالسفينة يف طوهلا كما

  على قرواء ماهرة دهني  ع منها كأن الكور واألنسا
رأسها ورباوة غارا كمـا     :  يف ارتفاع مقدمها   -أيضاً-وتشبه ا   

  ــــــــــــــــــــــــ
للنجابة : ضامر. ناقة ماضية : رفح. حاجته: لبانته.٨/٢٤/١٢٩-٦املفضليات  ) ١(

: شاده. مجع مطية مايركب وميتطى من اإلبل     : املطى. ضعف: دق.  ال للهزال 
  . اللنب مجع آجرة: اآلجر. بناه

: األنساع . كور الرحل وهو خشبته وأداته: الكور . ٣٢/٧٦/٢٩١املفضليات ) ٢(
نة طويلة القرا   سفي: قرواء)) نسع(القاموس مادة   (مجع نسع وهو العنق الطويل      

  .   مدهونة: دهني. ساحبة : ماهرة. وهو الظهر
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٣٣٠

  :)١(يف قول بشامة بن الغدير
  أطاع هلا الريح قلعاً جفوال  وإن أدبرت قلت مشحونة 

 فهي تسري معتدلة التـؤثر      )٢() ألنه أقوم لسريها  (أي سفينة مملوءة    
  .اعها واجتاه الرياحفيها الريح وقد ساعدها شر

وتشبه بالفحل وهو ذكر اإلبل لـضخامته وقوتـه ومنـه قـول             
  :)٣(املخبل

  ها قرم ـعان العشي كأن     عارضته ملث الطالم مبذ
الذي قـد تـرك     " القرم"فهي تشبه نوعاً خاصاً من الفحول وهو        

  .وعطل عن العمل مدة، ليكون أقوى وأمسن من الفحل املستخدم
  ــــــــــــــــــــــــ

: جفـوالً   . شراعاً: قلعاً. سفينة مملوءة   : مشحونة   . ٢١/١٠/٥٨املفضليات  ) ١(
  .منجفلة أي مسرعة صفة ملشحونة

  .٨٦ابن األنباري ) ٢(
والضمري يف عارضته يرجع إىل قوله قبلـه يـصف          . ٢٤/٢١/١١٦املفضليات  ) ٣(

  :ذي سار فيهالطريق ال
  رى الصناع إكامه درم  ومعبٍد قلق ااز كبا

صبارة : عند اختالطه مذعان العشي   : ملث الظالم . سرت يف عرضه  : عارضته
  .مذعنة لسري العشي بعد سري النهار إذ مل يؤثر فيها
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٣٣١

  :)١(بيب األسديوكقول حاجب بن ح
  عنٍس عذافرة بالرحل مذعان    هل أبلغنها مبثل الفحل ناجية 

الدكَّة املبنية للجلوس عليها كما يف قـول        : وهي. وتشبه بالدكان 
   )٢(: املثقب العبدي

  كدكان الدرابنة املطني     فأبقى باطلي واجلد منها 
  :)٣(وتشبه بالصخرة كمايف قول علقمة بن عبدة

  حل علكـوم ضجلذية كأتان ال  أخرى احلى إذ شحطوا هل تلحقين ب
  .فقد شبهها بالصخرة جيرفها السيل فتبقى يف املاء لصالبتها

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
حمبوبتـه الـيت    " جمل"الضمري يعود إىل    : أبلغنها . ٣/١١١/٣٧٠املفضليات  ) ١(

.  قويـة صـلبة     : عـنس . سريعة  : ناجية. ى بينهم الوشاة  قاطعها بعد أن سع   
  .٧/٤٩/٢٢٩-٦مطيعة ومثله قول املرقش األكرب : مذعان . ضخمة : عذافرة

إماجـدي، أي   : جد  طليب اللهو والغزل : باطلي . ٣٨/٧٦/٢٩٢املفضليات ) ٢(
أي سرعتها وانكماشها يف    : ماأعملها إليه من األمور اجلادة ، وإما جدها هي          

  .املطني، املطلي بالطني : املطني. البوابون واحدها دربان : الدرابنة. هاسري
ومثله قول املخبل السعدي    .  ٢١٠:وقد تقدم ص  . ١٤/١٢٠/٣٩٨املفضليات)  ٣(

  .٣٣/٢١/١١٧يف 
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٣٣٢

  : أعضاؤها -ب
وصف الشعراء أعضاء رواحلهم بأوصاف تدل على األصالة والقوة        

  :)١(فمما يدل على أصالتها قول بشامة بن الغدير يصف ناقته
  يكلفـــه أن يفيـــال  ال ما   وإن أعرضت راء فيها البصري

وكـان  -فهذا وصف عام لألصالة، حيث إن من نظر إىل ناقتـه            
يبدو لعينه ألول وهلة منها       مل خيطئ يف جنابتها، فهيكلها وما      -بصرياً باإلبل 
  .يدل على ذلك

-ومنه أوصاف حسن خلِْقها وإحكام بنائها كما يف قول بـشامة            
   )٢(:-أيضاً

  فقربـــت للرحـــل عريانـــة
ـ   ــة اخللـ ــضبمداخل   ورةًق م
  

ــساً ذمــوال     ــذافرة عنتري   ع
ــيال  ــات املق ــذ احلاقف    إذا أخ

  
  

فهي ناقة صلبة تشبه العري شديدة ضخمة جريئة سريعة حمكمة البناء   
قد أخذ بعضها بعضاً جمموع بعضها إىل بعض التتأثر بطول سري والحـر،          

  .يف الوقت الذي يضعف فيه غريها
  ــــــــــــــــــــــــ

رأى على  : راء. مرت من أمامه من العرض    : أعرضت. ٢٢/١٠/٥٨املفضليات  ) ١(
  . هخيطئ رأي: يفيل. اخلبري: البصري. القلب 

الظبا تكون يف األحقاف مجع حقف      : احلاقفات. ١١/١٠/٥٦-١٠املفضليات  ) ٢(
  .القيلولة: املقيال. عوج من الرمل  أوهو ما
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٣٣٣

  :ايليوأشهر ماوصفوا من أعضائها م
  : ضمور بطنها مع سعة جلد صدرها-١

  :)١(كمايف قول بشامة
  ِعغوج اللبان كمطرق النب    فوقفت فيها كي أسائلها

  :)٢(وقوله أيضاً
  ــــــــــــــــــــــــ

  :والضمري يف وقفت يعود إىل دار أحبته يف قوله قبله. ٦/١٢٢/٤٠٧املفضليات ) ١(
  جالت شؤون الرأس بالدمع  فوقفت يف دار اجلميع وقد 

ويف حاشية احملققـني    .  الصدر فهو يضطرب لستعه    واسعة جلد : غوج اللبان 
العادة : أوهلما: وهو وصف لناقته ويدل عليه ثالثة أمور      .لفرس: جعاله وصفاً 

فيماجاء بعد مـن    : والثانية. يف كون مايقف به الشعراء على الدور هو اإلبل          
ماذكره يف جو القصيدة يف احلاشية مـن        : وثالثها. أوصاف التناسب إال الناقة   

فالزفيف من مـشى    " بزفيف... أنضي الركاب   :" كقوله. نه وقف بعريه    كو
عـصا  : مطرق النبع . ذاً فهي ناقة تبارى نياقاً أخر       إاإلبل وهو يتعب ا االبل      

  :ومثله قول عبد اهللا بن سلمة.النبع وهو من عصا اجلبال الصلب 
  حرٍف كعود القوس غري ضروس  فتعد عنها إذ نأت بشملٍة 

 بضمور عود القوس مع قوته وصالبته فهو ضـمور يـوحي            فيشبه ضمورها 
  .٤/١٩/١٠٦املفضليات . بالقوة

كساء أملس  : شليال. الطريق: اخلليف. واسع  :  مهيع ١٧/١٠/٥٧املفضليات  ) ٢(
  .يكون على عجز البعري
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٣٣٤

  الـخـال بأن عليه شليـت         وصدر هلا مهيع كاخلليف
  :)١(وقول املسيب بن علس

  

  فتسل حاجتها إذا هي أعرضـت     
  صــكاء ذعلبــة، إذا أســتدبرا 
  

  يصة سـرح اليـدين وسـاعِ      خبم  
ــواِع    حــرج، إذا اســتقبلتها هل

  
  

فهي ناقة ضامر منسرحة الضبعني باملشي واسعة اخلطو وممايساعد         
             على انسراحها وسرعتها سعة جلد صدرها إذ يعطيها القدرة علـى مـد

  . يديها وضبعيها
  :)٢(وكذلك قول بشامة

  الً زجوالتسوم وتقدم رج              يداً سرحاً مائراً ضبعها
فإن ممايرى فيها البصري هذه اليد املنسرحة والضبع واسـع اجللـد            

  .مضطربه
  ــــــــــــــــــــــــ

: مخيـصة . صدت ونأت ، يريد حمبوبته    : أعرضت . ٨/١١/٦١-٧املفضليات  ) ١(
واسعة اخلطو يف : وساع. نسرحة اجلانبني باملشيم: سرح اليدين. ضامرة البطن

: حـرج .سريعة:ذعلبة.متقاربة الركبتني،على التشبيه هلا بالنعامة    :صكاء.سريها
  .  اخلفة: واهللع. مستخفة كأا تفزع من النشاط: هلواع. طويلة جسيمة

من الزجل وهو   : زجوالً. مترمراً سريعاً سهالً  : تسوم. ٢٣/١٠/٥٨املفضليات  ) ٢(
  :فع وقد جاء البيت بعد قوله املتقدمالد

  ـــر مااليكلفه أن يفيال  وإن أعرضت راء فيها البصيــ 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٣٥

  : والبيت األخري للمسيب ذكر فيه بعض صفات األصالة وهي
 كالنعامة تكاد تصك ركبـها بعـضها      " صكاء: "تقارب ركبتيها 

  : ، وسرعتهاببعٍض
إذا "ذا جئت من خلفهـا      إ: وطوهلا على األرض منجردة   " ذعلبة"
وهـذا  " إذا استقبلتها هلـواع   "ت  عرضأهي  ذا  إ: فَّتهاخ" دبرا حرج است

  .يوحي بالسرعة أيضاً
  

   : سعة اجلوف-٢
  :)١(كمايف قول املسيب

  ملساء بني غوامض األنساع  وكأن قنطرة مبوضع كورها 
شبه جنبيها يف انتفاجهما بالقنطرة وهي اجلسر لضخامتها وتباعـد          

  .بينهما وارتفاعها ما
  

  :وصف أضالعها ومن -٣
   :)٢(وصف شعراء املفضليات أضالع نوقهم كقول بشامة

  ــــــــــــــــــــــــ
ــساء. كور رحلها وهو خشبته وأداته: كورها. ٩/١١/٦١املفضليات ) ١( أي : مل

. ملساء الظهر ناعمته ليس فيه جتاعيد فجلدها مشدود عليها لسمنها وقوـا           
عند األماكن اليت تكون عليها سـيور       أماكن تغضن اجللد    : غوامض األنساع 

  . الرحل منه
   .٢٦٧: تقدم ص . ٢٤/١٠/٥٨املفضليات ) ٢(
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٣٣٦

  ودي ن مشاشاً كهوالً  وعوجاً تناطحن حتت املطا
فأضالعها التقني ودخلن يف بعض ممايدل على أن عظامها غليظـة،   

  :)١(ومنه قول املسيب
  نبض الفرائص جمفر األضالع  وإذا أطفت ا أطفت بكلكل 

صفة أخرى وهي سعة صدرها، وقـد       " العجمفر األض "ويف قوله   
  .شبههه الشاعر باجلفر وهو البئر العظيمة

  :)٢(وقد يكون ذلك من سرعة السري كمايف قول علقمة
  لكلكلها والقصريني وجيب   إىل احلارث الوهاب أعملت ناقيت 

  : ثفناا-٤
ومن دالئل النجابة صغر مواقع ثفناا على األرض إذا بركت ومنه           

  :)٣(ةقول احلادر
  ــــــــــــــــــــــــ

: نبض. صدر: كلكل. درت حوهلا وتأملتها  : أطفت . ١٢/١١/٦٢املفضليات  ) ١(
واسعها كاجلفر وهو   : جمفر األضالع . حلمة الكتف : الفرائص. شديد احلركة 
  .البئر العظيمة

ممدوحه احلارث بن جبلة بن أيب مشـر        : احلارث . ١٣/١١٩/٣٩٢املفضليات  ) ٢(
ضلعان صـغريان يف    : القصرين. سريت  : أعملت. املعطاء: الوهاب.  الغساين

  .خفقان واضطراب: وجيب. آخر األضالع
مواصل الذراعني والعضدين   : ثفناا. اتكأت  : توكأت. ٣٠/٨/٤٨املفضليات  ) ٣(

= 
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٣٣٧

  أثراً كمفتحص القطا للمهجع   فترى حبيث توكأت ثفناا 
ويف صغر مواقع ثفناا داللة أخرى على النجابة وهو عدم شعورها           

  .بالكالل فهي حينما تربك تثبت والتتحرك كثرياً لنشاطها
  :)١(وشبه املثقب العبدي مواقع ثفناا بآثار اللجام إذا ألقي يف قوله

  على معزائها وعلى الوجني       امكأن مناخها ملقى جل
فهي ناقة ثفناا صغرية وصبور أيضاً التتحرك حىت مع غلظ ماحتتها         

  .من األرض ومع كالهلا وهذا داللة على أصالتها
٥- هاعين:  

  :)٢(ووصف بشامة عني ناقته فشبهها بعني مفيض القداح فقال
 =  ــــــــــــــــــــــــ

: مفـتحص القطـا  .  بركتوالركب والزور وهي كل مايلي األرض منها إذا      
. مكان فحصه حينما يرتل ليالً على الطرق حني ورده أو صدره مـن املـاء                

  .٢٤/٧٦/٢٩٠ومثله . للنوم: للمهجع
أثـر احلبـل    : ملقى جلام . مكان بروكها   : مناخها. ٣١/٧٦/٢٩١املفضليات  ) ١(

املوضع الكثري  : معزائها. الذي تلجم به ممايشد على رأسها وميسك به راكبها        
  .ماغلظ من األرض وارتفع: الوجني. حلصىا

تنظـر  : شـازرة   . تنظر بوقار ورزانة    : توقر . ١٥/١٠/٥٧-١٤املفضليات  ) ٢(
الذي يقلب قـداح امليـسر      : مفيض القداح . الزمام: اجلديال. بطرف عينها   

  .االحتيال: احلويال. حاول: أراغ. ويدفعها ليظهر الرابح
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٣٣٨

ــا  ــازرةً طرفهـ ــوقر شـ   تـ
  بعــٍني كعــني مفــيض القــداح

  

ــ   ــديال إذا ماثني ــا اجل   ت إليه
ــا ــوي  إذا م ــد احل   الأراغ يري

  
  

فنظرها حاد ثابت يكفيها منه الشزر، غري نفور، فعينـها ليـست            
  .مضطربة كثرية احلركة

  

  : مسنها -٦
وهو مما يدل على قوا وقد صور شعراء املفضليات مسن نـوقهم            

  :)١(كما يف قول عبدة بن الطيب
   إذا كلَّ املراسيل فرط املراح  قرواء مقذوفة بالنحض يشعفها 

  .فلحمها كثري كأمنا رميت به من كل جانب
وكما قد جعل األسود بن يعفر النهشلي، الربيع واخلـصب مـن            

  :)٢(أسباب مسنها فقال 
  مايستبني ا مقيل قراد   عريانة سد الربيع خصاصها 

  ــــــــــــــــــــــــ
. مرميـة : مقوفة. ويلة القرا وهو الظهر   ط: قرواء . ١١/٢٦/١٣٦املفضليات  ) ١(

: املـراح . زيـادة   : فرط. يرتع فؤادها ويستخفها  : يشعفها. اللحم: النحض
  .السراع: املراسيل. تعب : كل . النشاط

. يوجد مايظهر وال : مايستبني. تشبه العري : عريانة . ٣٥/٤٤/٢٢٠املفضليات  ) ٢(
 مراق اإلبل، تتغذى على     موضع قراد، والقراد حشرة صغرية تلزق     : مقيل قراد 
  .حلمها
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٣٣٩

أن الربيع أمسنها حىت مل يبق يف       : يعين) سد الربيع خصاصها  (فقوله  
 بني األضالع وفقار الظهر، وقد امالس       -عادة-مايكون  جسدها فرجة ك  

  .جلدها واكترت حلمها
  :  )١(ومثله قول بشامة بن الغدير

   ومل يشل عبد إليها فصيال  تطرد أطراف عام خصيب
فهي ترعى طوال هذا العام اخلصيب حيث شاءت المتنع، ويف قوله           

أو أي أطراف شجر ونبت عام خـصيب،        : جماز باحلذف " أطراف عام "
  . مبالغة يف كون العام كله خصباً فقد اكتفت بالرعي من أطرافه

  :)٢(وملتمم بن نويرة
  باحلزن عازبة تسن وتودع  ت قاظت أثال إىل املال وتربع

  قرد يهم به الغراب املوقع      حىت إذا لقحت وعويل فوقها 
  ــــــــــــــــــــــــ

: فصيال. يرسل  : يشل. ترعى حيث شاءت    : تطرد. ١٣/١٠/٥٧املفضليات  ) ١(
  .ولداً

. يظ أي قضت القيظ أي احلر والصيفمن الق: قاظت. ٧/٩/٤٩-٦املفضليات ) ٢(
بعيـدة يف   : عازبة. موضع  : احلزن  . من الربيع : تربعت. موضعان: أثال واملال 
: لقحـت . حيسن القيام عليها فهي يف دعة وراحـة         : ودعتسن وت . مرعاها

. حيزن وخييف : يهم. سنام  : قرد. صار عالياً   : عوىل. صارت لقحة أي حامالً   
  : وجواب الشرط قوله بعده. مكان الوقوع: املوقع

  سفر أهم به وأمر جممع  قربتها للرحل ملا اعتادين  
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٣٤٠

فناقة الشاعر قد أبعدت يف مرعاها مكرمة مصونة طول الـصيف           
  .وقد اختارت أطيب األمكنة لرعيها حىت مسنتوالربيع 

يعني على السمن غري اختيار املراعي وطول مدة الرعي اللقاح           ومما
  .فإن اللقاح يسمن" حىت اذا لقحت"تقدم يف البيت الثاين ملتمم  كما

:  يف بيت بشامة   -أيضاً-تنجب كما تقدم     وكذلك كوا عاقراً ال   
  :)١(ل األسودويف قو" ومل يشل عبد إليها فصيالً"

  أُجٍد مهاجرة السقاب جماِد  ولقد تلوت الظاعنني جبسرة 
فلكوا مل حتمل أو محلت فمات محلها ساعة وِلـد هلـا جعلـها           

  .الشاعر مهاجرة السقاب كأنه قد رحل عنها
  :)٢(وقد نص الشعراء على كوا عاقراً صراحة كمايف قول املرار

  ر مل حيتلب منها فُطُرعاق           بازل أو أخلفت بازهلا
يستتبعه من والدة وإرضاع وحلب يتسبب       وذلك ألن احلمل وما   

  .يف هزال الدابة، وهذا أمر مشاهد حىت يف األمهات من بين اإلنسان
ومن مظاهر السمن اجللية كرب سنامها وعلوه وقد وصف الشعراء           

  ــــــــــــــــــــــــ
اللـنب  : مجاد. وثقة اخللق  م: أْجد. شديدة: جسرة. ٣٤/٤٤/٢٢٠املفضليات  ) ١(

  ". أجد"هلا أو لبنها قليل وهذا أقوى هلا أو مبعىن قوية وثيقة تأكيد لقوله 
: أخلفت. قد نبت سنها األخري لتسع سنني       : بازل . ٢٩/١٦/٨٦املفضليات  ) ٢(

  .أي مل حتتلب البتة. قليل من اللنب: فطر. أتى عليها عام بعد البزول
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٣٤١

 أسنمة نوقهم وشبههوها بعدة صور وعربوا عنها بعدة كنايات ولعل مـن           
  :)١(تقدم من قول متمم ألطف الكنايات اليت بالغ ا الشعراء ما

  قـرد يهم به الغراب املوقع   حىت إذا لقحت وعوىل فوقها 
 خييف الغراب وحيزنـه، إذ ال      حيث جعل كربسنامها وارتفاعه مما    

يستطيع الوقوع عليه خيشى الوقوع من فوقه، وهذه مبالغة، وخص الغراب           
يعـشعش إال    ال-أيضاً-اً على أسنمة اإلبل، وألنه     ألنه أكثر الطيور وقوع   

  .يف أعايل الصخور امللس، ومع ذا فهو خياف سنام ناقته
  :)٢(ولبشامة

  تزل الولية عنه زليال  هلا قرد تامك نيه 
" قرد"االجتماع مع الكثرة    : أوهلا: فوصف سنامها بثالثة أوصاف   

  ".تزل الولية عنه زليال: "ةاملالس: وثالثها" تامك نيه"االرتفاع : وثانيهما
  :)٣(ومثله قول املثقب

  سوادى الرضيح مع اللَّجني   كساها تامكاً قرداً عليهــــا 
ويشبه السنام الرتفاعه وضخامته بالعلم كمـا يف قـول املـرقش       

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٤تقدم ص ) ١(
   .١٦٢: تقدم ص .١٢/١٠/٥٧ضليات املف) ٢(
نوى مدقوق ينسب إىل سـواد      : سوادي الرضيح  . ٢٢/٧٦/٢٩٠املفضليات  ) ٣(

  .ماتعلف به الدابة: اللجني. راق الع
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٣٤٢

  :)١(األكرب
  وسوغت ذا حبك كاإلرم  بل عزبت يف الشول حىت نوت 

، وقد عاله الوبر حـىت      فسنامها يشبه اجلبل يف ارتفاعه وضخامته     
  .صار عليه طرائق وطبقات واليكون الوبر كذلك إال إذا مسنت الناقة

كما يشبه سنامها ـ أيضاً ـ حبافة موقد احلداد كمـا يف قـول     
  )٢(:علقمة 

  ِكتر كحافة كري القني ملموم  قد عريت زمناً حىت استطف هلا 
ـ            ل فهي ناقة مراحة من الركوب، متروكة للمرعى فقط، ممـا جع

سنامها يرتفع ويكرب حىت صار كجانب موقد نار القني جيتمع عليه الرماد            
  .فيكون كبرياً جداً يشبه السنام به 
غزارة شعر ذيلها كما يف قول املخبـل        : ومن مظاهر السمن أيضاً   

  )٣(: السعدي
  عقمت فناعم نبته العقم  وتسد حاذيها بذي خصل 

اد الصورة إبداعاً ااز   فذيلها شعر غزير، تسد به مابني حاذيها، وز       
  ".عقمت فناعم نبته العقم" العقلي يف نسبته غزارة شعر الذيل إىل العقم
  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢١٢: تقدم ص  . ٩/٤٩/٢٣٠املفضليات ) ١(
   .٢١٢:  تقدم ص٩/١٢٠/٣٩٨املفضليات ) ٢(
  .١٥٢: تقدم ص . ٣٠/٢١/١١٧ املفضليات )٣(
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٣٤٣

  : قوائهما ومنامسها -٧
  )١(: شبه الشعراء قوائمها باألعمدة كما يف قول املخبل

  بنيان عويل فوقها اللحم   وقوائم عوج كأعمدة الــ
اليت قد اختـذت    وشبيب بن الربصاءيشبهها بأعواد األرز الضخمة       

  :)٢(دعائم
  دعائم أرز بينهن فروج                هلا ربذات بالنجاء كأا

  )٣(: ومنامسها باملطارق كما يف قول املخبل 
  معر أشاعرها وال درم                وهلا مناسم كاملواقع ال

  .فلصالبة منامسها شبهت مبطرقة احلداد 
نسم القوي فيما يطؤه،فهذا عبدة     وقد حتدث الشعراء عن أثر هذا امل      
  ــــــــــــــــــــــــ

: عويل. منحنية وجعلها كذلك ألنه أسرع هلا :  عوج٢٨/٢١/١١٧يات  املفضل)١(
  .صار على أعالها أي أعلى جسدها أما قوائمها فهي عصب مدمج حلمها قليل

السرعة يف  : النجاء. مضطربات يريد يديها  :  ربذات ١٢/٣٤/١٧١ املفضليات   )٢(
. مدة مجع دعامة وهي مايتخذ من الشجر حيمل السقوف كاألع: دعائم. السري
  .شجر يف الشام صلب قوي كبري : أرز

مجع أمعر  : املطارق معر : املواقع. األخفاف:  املناسم ٣١/٢١/١١٧ املفضليات   )٣(
. مجع أشعر وهو ماأحاط باخلف من الوبر والشعر  : أشاعرها. وهو قليل الشعر  

  .مجع أدرم إذا مل يتبني حجمه لكثرة حلمه : درم 
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٣٤٤

  )١(:يشبههه باإلزميل يف قوله
  

  عيهمة ينتحي يف األرض منـسمها     
  ختدي به قـدما طـوراً وترجعـه       
  ترى احلصى مشفتراً عن منامسهـا     

  

  كما انتحى يف أدمي الصرف إزميلُ       
  فحده من والف القبض مغلـول      
  كما تجلْجلُ بالوغـل الغرابيـل     

  
  

بته وحدته كما تشق شفرة صانع اجللد فمنسمها يشق األرض لصال   
ولكثرة سريها عليه فقد تثلم، ومع ذلـك فاحلـصى          . يصنع من اجللود   ما

يتطاير من شدة وقع منامسها عليه، وقد شبه تطايره وصوته بصوت احلصى            
وهذا اثر ثان حتدث عنه الشعراء، ومنـهم املخبـل          . الصغار يف الغربال    

  )٢(:بقوله
  وجرى حبد سراا األكم  فت تذر احلصى فلقاً إذا عص

  ــــــــــــــــــــــــ
أدمي . يعتمد: ينتحي. شديدة تامة اخللق  : عيهمة ٢٣/٢٦/١٣٨-٢١ املفضليات   )١(

تسري : ختدي. شفرة يقطع ا اجللد : إزميل. اجللد املدبوغ بالصرف  : الصرف  
متابعة الـرتو والتقـدمي     : والف القبض . حنياً: طوراً  . أماماً: قدماً  .  مسرعة

: لجـل متطايراً متفرقاً جت  : مشفتراً. مثلم  : مفلول  . والتأخري والسري الشديد    
  .مجع غربال مثل املنخل : الغرابيل.  احلصى الصغار: الوغل. حترك

 مـا : السراب. طرف: حد . اشتد عدوها:  عصفت ٢٥/٢١/١١٦ املفضليات   )٢(
 مجع أكمة وهي مـا    : األكم.. يراه الرائي عند اشتداد احلر يف الصحراء كاملاء       

  .ارتفع من األرض 
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٣٤٥

فلصالبة منسمها تفلق ماتطأ من احلصى حىت مع شدة احلر وقـت            
  .الظهرية

وقد شبه بشامة وطأها ماغلظ من حزون األرض مبشبه به معنوي           
بعطينا صورة اجتماعية تعكس نفسية الشاعر، وتنسجم مع مناسبة القصيدة     

ة عنهم، وهذه الصورة    اليت يشتكي ا من الظيم وحيث قومه على رفع الذل         
  )١(:هي قوله

  كوطء القوي العزيز الذليال  توطأ أغلظ ِحزانـــــــه 
فقد جعل وطأها حزون األرض اليت تسري عليها وطًء قوياً فـشبهه     
بوطء قوى القوم ذي العزة واملنعة للذليل احلقري الضعيف، فإنه اليرعى فيه            

  .إال وال ذمة 
  )٢(: ه من احلصى فللمسيبكما وصف الشعراء صوت ماتقذف

  ـــاع دوى نواديه بظهر الق  ى أخفافها احلص وإذا تعاورت
فَِلما تقذف به من احلصى دوى، وقد جعل املثقب هذا الدوى أبح            

  ــــــــــــــــــــــــ
مجع حزيز وهو   : حزانه. أصلب  : تطأ  أغلظ  :   توطأ  ١٩/١٠/٥٨ املفضليات   )١(

  .غلظ من األرض كاحلزن ما
صوت وصار له   : دوى  . تبادلت وتناولت     :  تعاورت ١٠/١١/٦٢ املفضليات   )٢(

  .مااستوى من األرض : القاع. أسرع منه وأبعد ما: نواديه. صوت كالدوى
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٣٤٦

  )١(: يف قوله 
  له صوت أبح من الرنني               تصك احلالبني مبشفتر

 "النقائـل "مى  وقد كانوا ينعلون إبلهم بنعاٍل تقيها إذا حفيت، تس        
  )٢(: ولكن طول السري وعورة األرض متزقها، كما قال احلارث بن حلزة

  أمنــي إىل حــرٍف مــذكرة  
     ـخــذم، نقائلــها يطــرن كأقــ

  ــص احلــصى مبواقــع خــنس  
  ـطاع الفراء بصحـصح شـأس     

  

  
  :  سنها -٨

حرص شعراء املفضليات على ذكر عمر رواحلهم، ويبـدو أـم           
به آخر أسـنان     -أي ينبت - سن الذي يبزل  يفضلون سن التاسعة، وهو ال    

، وقد بلغ من ولعهم ذا السن أنم يطلقون االسم الذي يدل عليه             )٣(اإلبل
  ــــــــــــــــــــــــ

عرقان يكتنفان الـسرة    : احلالبني. تضرب  :  تصك ٢٦/٧٦/٢٩٠املفضليات  ) ١(
  .الطنني : الرنني . فيه حبة صوت غليظ : أبح. متفرق: شفتر

: مذكرة. ناقة ضامرة : حرف. أرتفع وأقصد :  أمني ٨/٢٥/١٣٣-٧ املفضليات   )٢(
أخفاف على التـشبيه هلـا      : مبواقع. تطأ بقوة   : ص. تشبه الذكر أي الفحل   

 .نعاهلا واحدا نقيلـة   : نقائلها. متقطعة: خذم. قصار: خنس. مبطارق احلداد 
  .خشنة : شأس. أرض مستوية: صحصح). الفرو(قطع الصوف : أقطاع الفراء

  ) .بزل( انظر اللسان مادة - )٣(
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٣٤٧

  به عن امسهـا، كمـا يف قـول املـرقش         على ناقتهم، ويستغنون  ) بازل(
  )١(:األكرب

  ــل تشكى النجاد بعد احلزون       يعمل البازل ادة بالرحـــ
  )٢(:قوله

  ماإن تسلِّى حبها من أمم  ها بـــــازل فهل تسلي حب
وقوله مع تفصيل وحتديد للسن واشتراط أال تكون صغرية والكبرية       

  )٣(: شارفاً
  فهل تـبلغين دار قـومي جـسرة      
     سديس علتها كـربة أو بـويزل      

  خنوف علندي جلعد غري شـارف       
ــاذف ــشيها كالتق ــة يف م   مجالي

  
  

يكلها خييل ملـن    فهو يريدها سديساً قد استوفت سبع سنني يف ه        
  ــــــــــــــــــــــــ

: النجاد. ناقة حادة يف السري   : جمدة. يركب:  يعمل ١٠/٤٨/٢٢٨:  املفضليات )١(
  .مجع حزن وهو ماغلظ منها : احلزون. مجع جند وهو ماارتفع من األرض

ناقة بزل سنها أي نبت وذلك      : بازل. تذهب: يتسل. ٦/٤٩/٢٢٩ املفضليات   )٢(
  .قريب: أمم. نفي مبعىن الميكن: ماإن. عند تسع سنني 

إذا : خنـوف . طويلة علـى األرض     :  جسرة ١٧/٥١/٢٣٣-١٦ املفضليات   )٣(
. وثيقة جمتمعة: علندى. سارت قلبت خف يدها، أو هي اللينة اليدين يف السري 

: كالتقاذف. كاجلمل  : مجالية. هرمة  غري  : غري شارف . قوية شديدة   : جلعد
  .التدافع كأا تزج بنفسها زجاً 
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٣٤٨

هلا، أو إن كانت كبرية فال تكون شـارفاً          رآها أنّ هلا من السنني أكرب مما      
  .وإمنا بويزل حال دخوهلا يف تسع سنني وحال بزول سنها 

  : سرعتها -جـ
بالنعامة واحلمار الوحشي والثـور  : شبهت سرعة الناقة بعدة أشياء    

 موجزة وبـني    الوحشي، وجاءت صورهم يف هذا النوع بني صور قصرية        
  .صور مطولة 

  )١(: فمن الصور املوجزة يف تشبيههم هلا بالنعام قول بشامة 
  من الرمد تلحق هيقاً ذموال  مذعــــورة قلت إذا أقبلت 

ومن الصور املطوله اليت تعرض سرعة الناقة بتفصيل واسع صورتان          
  )٢(: استغرقت إحدامها ستة أبيات وهي قول ثعلبة بن صعري املازين 

  ــــــــــــــــــــــــ
. النعام تشبيهاً هلا بلون الرماد    : الرمد. نعامة  :  مذعورة ٢٠/١٠/٥٨ املفضليات   )١(

وهناك صورتان مماثلتان إحدامها لبـشامة      . مسرعاً  : ذموالً. ذكر النعام   : هيقاً
   .٤/٨٢/٣٠٣ بن مهام يف  والثانية ملرة٨/١٢٢/٤٠٧بن الغدير ـ يف 

اخلرج يكون على ظهر الدابة من      :  عيبتها ١٣٠-١٤/٢٤/١٢٩-٩ املفضليات   )٢(
: كنفي ظليم. غصنان: فننان. ماويل الرحل من جلد يغطى به : فتاا. اجلانبني 

مر . نعامة عائدة إىل عشها يف املساء     : رائحة. يباري: يربي. جنيب ذكر النعام    
ليف النخل وهو غشاء من أصـل اخلـوص      : ليف األبر . سرعة العدو : النجاء

مصلح النخل بالتلقيح ، فإذا صعدها رمي بشيء        : واآلبر. يكون على جذعها    
= 
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٣٤٩

  أن عيبتــها وفــضل فتاــاوكــ
  اه ريـش  يربي لرائحـة يـساقطُ    

  فتــذكرت ثقــالً رثيــداً بعــدما
  اهبطرفت مراودها وغـرد سـق     

   مهــذٍبفتروحــا أصــالً بــشٍد
     باءهـا خفبنت عليه مع الظـالم      

  فننان مـن كنفـي ظلـيم نـافر          
اآلبـرِ   ليـفِ   النجاء سـاقطَ   مر   

   ميينــها يف كــافرألقــت ذكــاُء
  احلـادرِ  باآلء واحلـدج الـرواءِ    
ــش ــشؤبوب الع ــاطريثرك    امل

  كاألمحسية يف النـصيف احلاسـرِ     
  

  

من الرحل وهو يعلو وينخفض مـن شـدة          على ظهرها  فشبه ما 
جريها جبناحي ظليٍم نافر، يتسابق هو وأنثاه قبل املساء، ليدركا بيـضهما،        
فوصف مطاردما حىت وصال إىل البيض مع الظالم، يف صورة أظهـرت            

 =  ــــــــــــــــــــــــ
بيضاً على التـشبيه لـه      : ثقالً. من الشوك والليف عنها ليسهل عليه تلقيحها      

. الليل: كافر. الشمس: ذكاء. ضوداً بعضه على بعضمن: رثيداً. باملتاع املصون
لدها و: سقبها. صوت: غرد. املواضع اليت ترودها: مراودها.  تباعدت :طرفت

: الـرواء . نبت وهو احلنظل  : احلدج. شجر: آلءا. على التشبيه له بولد الناقة    
: شد مهـذب  . عشياً: أصالً. ذهبا يف املساء  : تروحا. الغليظ: احلادر. املرتوي

لعشي املنصب  مطر ا : شؤبوب العشي . شديد كثري الينتهي    : ثر. جري سريع 
املـرأة مـن    : األمحسية. جناحيها، على التشبيه له بالبيت      : خباءها. دفعات

: احلاسـر . القناع  : النصيف. احلمس وهم قريش وخزاعة وكنانة وبنو عامر        
  .صفة لألمحسية، وهي من تكشف قناعها عن وجهها 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٥٠

  .ت عن طريق املشاة لناقته شدة العدو املثب
  )١(. والصورة الثانية لعلقمة الفحل وجاءت يف ثالثة عشر بيتاً

ومن تشبيههم الناقة باحلمار الوحشي قول ربيعـة بـن مقـروم            
  :)٢(يبالِض

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٤٠١-٣٠/١١٩/٣٩٩-١٨ الصورة يف املفضليات )١(
مجع نسع، وهي   : أنساعها. أشد:   أوشح  ١٨٣-١٩/٣٨/١٨١-٨ املفضليات   )٢(

. ضـامر  : أقب. سيور عراض يشد ا الرحل، واملعىن كأين أشدها على محار        
. غليظاً: جأباً. مجع أحقب وهو احلمار الوحشي الذي يف بطنه بياض          : احلقب
. عطاشـاً : هيمـاً . ضوامر يعين أتنه  : ذبالً. مينع  : حيلِّئ. كريه الوجه   : شتيماً
. نباتات وزروع : بقول. ذبلت وضعفت : ذوت. ماصلب من األرض : القف

كره أو صوت يعين    : هر. مجع تنهية وهي مااستقر املاء فيه من األرض       : التناهي
تضيق عيوا تراقب   : خزر العيون . عطاشا: صوادي. أشتد احلر وهبت الرياح     

من . مس الشمس إما من العطش أو كأا تنظر من أطراف عيوا تالحظ الش           
أن تعطش ـ هكذا يف الـشرح والغـيم مبعـىن     : أن تغيما. من خوف: رهبة

مبعـىن  : العطش فكأا تنظر إىل الشمس وهي ختشى العطش وأرى أن تغيما           
. تغيب أي الشمس أي تدخل يف الليل فيغطيها كالغيم وامليم تبدل من البـاء               

ماغزر وأثت : وحفاً. أبصر وعلم وأحس  : آنس . ٣/٢١٥انظر شرح الشافية    
: مستعرضاً. وأراد به الليل  . األسود: يماً. أصوله واسود من الشجر والنبات      

. طـارداً :مشالً.عاضاً:مزراً.وسطه:جوزه.سائراً يف الليل ملا رآه عريضاً يستره      
= 
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٣٥١

  كـــأين أوشـــح أنـــساعها
ــا ذُ   ــل القن ــئ مث ــحيلّ الًب  

ــالقف ــاهن ب ــرع ى ذوت حت  
  فظلت صـوادي  العيـونِ   خـزر   

ــبني أن ا ــا تـ ــهارفلمـ   لنـ
  ه مـستعرضاً جـوز    رمى الليـلَ  

  فأوردهــا مــع ضــوء الــصباِح
  طوامي خـضراً كلـون الـسماءِ      
ــامرٍ   ــو ع ــيس أب ــاء ق   وبامل

  ةٌيـــرِموبـــالكف زوراء ِح
ـ  وأعجف ح شتـرى بالرصـا    ر   

     فأخطأهــا فمــضت كلــها  

  أقب من احلقـب جأبـاً شـتيما         
  ثالثاً عن الورد قـد كـن هيمـا        
  بقول التنـاهي وهـر الـسموما      

   أن تغيمـا    من رهبـةٍ   الشمِسإىل  
ــا  ــاً يم ــس وحف ــوىل وآن   ت

ــ ــن م ــز ــذوماشراً ِم   الً ع
شرائع  عنـها اجلميمـا     تطحـر   

   فيهـا النجومـا    ييزين الـدرارِ  
ــصوما   ــاعة أن ت ــها س   يؤمل

  عِقمن القضب تعزفـاً نئيمـا    ب   
ــها عــصيماِف    ممــا خيــالط من

  تكاد من الـذعر تفـرى األدميـا       
  

 =  ــــــــــــــــــــــــ  
مااجتمع عليها من   : اجلميم  . تدفع: تطحر. عيوناً: شرائع. عاضاً أيضاً : عذوماً
. كبـار النجـوم   : الدراري. لصفائها: خضراً. هامرتفعاً ماؤ : طوامي. القذى
أن : أن تـصوما  . يرجوها: يؤملها. صياد: قيس. بالقرب منه للمالصقة  : باملاء

. أمـسك : بـالكف .  تقف عن الشرب بعد أن ترتوي وهذا أفضل لصيدها        
: عزفاً. عملت من القضيب  : القضب. منسوبة إىل احلرم  : حرمية. قوس: زوراء
: الرصاف. دقيق: حشر. وأمسك سهماً : وأعجف. ضاًصوت أي : نئيما. صوتاً
  .جلودها : األدمي. تقد : تفري. أثر الدم : عصيماً. يلي النصل ما
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تها وقوا ذا احلمار الوحشي الضامر      فالشاعر قد شبه ناقته لسرع    
القوي الغليظ كريه الوجه، الذي انفرد بأتنه فمنعها من ورود املاء حـىت             

 وهن ثـالث أتـن  كالقنـا يف          يطمئن إىل اختيار وقت مناسب لذلك،     
 ضامرات عطاش، فلما اطمأن إىل غروب الـشمس واكتـساء           نصالبته

اد، حىت وردت املـاء مـع   األرض بالظالم احندر ن، فكن يف سباق وطر      
ضوء الصبح وكان ماًء غزيراً، فشرعن فيه ومل يعلمن باختباء الصياد فيـه             
ومعه قوسه القوية وسهامه احملددة، فرماهن فأخطأ، فهربن منه والذعر قد           
عالهن، فجرين جرياً سريعاً قوياً غري موقنات بـسالمة وجنـاء، تكـاد             

ذي -ا احلمـار القويـة      جلودهن تتقطع، وهذه السرعة تكمل صورة هذ      
 اليت رمسها له الشاعر، وهي نقطة الذروة اليت يريد          -الصرب واجللد والسرعة  

   .)١(أن يصل إليها الشاعر، ويشبه ا سرعة ناقته
 الوحشي جبامع القوة والسرعة كمثـل قـول          بالثورِ وتشبه الناقةُ 

  )٢(:حاجب بن حبيب األسدي
  ــــــــــــــــــــــــ

، ٣٧/١٦-٣١ ،   ١٩/٩-٩لـة انظـر     ويف املفضليات ثالث صور أخرى مماث     ) ١(
٣٩-٢٠.  

  .٣٧١-٣/٩/١١١/٣٧٠ املفضليات )٢(
بعد وروده ومتكنه   : نبعد إمكا . منعه: حأله. أبيض اخلواصر : واضح األقراب 

دار أي مال مسرعاً أو ذهب وجـاء        : جال. منه إذ رماه فأخطأه فهرب منه       
= 
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  هل أبلغنها مبثل الفحـل ناجيـة      
ـ     ح األقـراب حـألوه    كأا واض

  فجال هاف كسفود احلديـد لـه      
ــة ــه جمنب   ــوى ســنابك رجلي
  ينتاب مـاء قطيــات فأخلفـه      

  

  عنٍس عذافرة بالرحـل مـذعان       
  عن ماء ماوان رام بعـد إمكـان       
  وسط األماعز من نقـع جنابـان      
  يف مكره من صفيح القف كـذّان      
ــاًء جبــوران ــورده م   وكــان م

  
  

نسيجها األديب من صـورة  وصورة الثور الوحشي قريبة يف طوهلا و      
 إال أن الشعراء دائماً يصورون الثور وحـده خبـالف           )١(احلمار الوحشي 

يكون مع اتنه، وأطول صـورة للثـور الوحـشي يف            احلمار فإنه أكثر ما   
وأبياا إحـدى   . املفضليات شبهت ا الناقة صورة ثور عبدة بن الطبيب        

 بأكلبة مث املطاردة بينه     وعشرون بيتاً وصف فيها الثور ومفاجأة القانص له       
 =  ــــــــــــــــــــــــ

سـيخ  (مايشوي به   : سفود احلديد   . سريعاً  : هاف. متردداً من هول املفاجأة   
خطـان مـن    : جنابان. غبار  : نقع. األرض ذات احلصى    : األماعز) الشواء
من التحنيـب وهـو     : جمنبه. حوافره  : سنابك رجليه . تسرع: وي. الغبار

: صـفيح القـف   . مكان غليظ جيد السائر فيه كراهـة        : مكره. اإلحديداب
يريد مـن النوبـة     : ينتاب. حجارة رخوة   : كذان. مااستوى مما صلب منه     

  .وجده الماء فيه : أخلفه) نوب(اللسان 
 وقارن ٥٠-١٩/٩/٤٩-٩، و١٩٧-٦٠/٤٠/١٩٦-٥١ انظر من هذه الصور   )١(

  .بينها 
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وبني الكالب، وانتصاره عليها ، مث فراره بعد ذلك كأنه مل ييقن بالسالمة،         
  )١(:وبداية الصورة

  مسافر أشعب الروقني مكحول   كأا يوم ورد القوم خامسة 
ومن الصور القصرية لسرعة الناقة تشبيه أيب قيس بن األسلت هلـا            

  )٢(:بالريح تشبيهاً ضمنياً يف قوله
  يف مشأل حصاء زعزاع  كــــأن أطراف ولياا 

فتشبيه وليتها كأا يف ريح شديدة يتضمن تشبيه الناقـة بـالريح            
  .لسرعتها 

  صـور   ومثة أربـع   )٥( وباحملالة )٤( وبالقطاة )٣(كما شبهوها بالظىب  
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٤٠-٤٤/٢٦/١٣٨-٢٤ املفضليات )١(
 أبو قيس بن األسلت اختلف يف امسه، ورجح حمققا املفضليات بأنه صيفي بـن               )٢(

أدرك اإلسـالم،   . عامر بن جشم بن وائل بن زيد األوسي       : وامسه-األسلت  
طبقات ابـن سـالم     ) وهو شاعر جميد  : (واختلفوا يف إسالمه قال ابن سالم     

 ٢٢/٧٥/٢٨٦املفضليات  . ١٧/١١٧غاين  ، واأل ٤/١٦٠اإلصابة  . ٢٢٦//١
ريـح  : مشـأل   . مجع ولية وهي حلس يكون حتت الرحل يقي الظهر        : ولياا
  .مزعزعة : زعزاع. شديدة اهلبوب : حصاء. مشالية

   .٤/٧٩/٢٩٧، ٦/٧٤/٢٨٢  انظر املفضليات )٣(
   .١١/٢٨/١٥١  انظر املفضليات )٤(
   .٢٦/٢١/١١٧ انظر املفضليات )٥(
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تشبيهية متميزة لسرعة الناقة يف املفضليات شبه الشعراء ا حركة يـدي            
  :حال سريها، وهي الناقة وسرعتها 
  :)١( لبشامة بن الغدير وهي قوله :األوىل

  كـــأن يـــديها إذا أرقلـــت
ــرة  ــر يف غم ــائم خ ــدا ع   ي

  

  وقد جـرن مث اهتـدين الـسبيال         
ــيال   قــد ادركــه املــوت إال قل

  
  

فقد شبه يديها يف وقت كالل غريها من اإلبل ولزومهن احملجـة             
  .)٢(على نفسهبيدي سابح كاد يغرق، فهو أشد لتحريكه يديه خمافة 

  )٣(:  له أيضاً وهي قوله :والثانية
ــالً   ــادٍر ــم مب ــدى أص   وي
  من جـم بئـٍر كـان فرصتــه        
ــاء وإن   ــة الرش ــام هوذل   فأق

  

ــن النــ    ــه م ــت حمالت   زعقلق
ــع  ــة الرب ــبيحة ليل ــها ص   من
ــضبـع ــد بال ــداه مي ــئ ي   ختط

  
  

يشغل به عـن   يسمع ما فقد شبه حركة يديها بيدي ساق أصم ال       
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٧: تقدما ص  . ٥٩-٢٧/١٠/٥٨-٢٦ات  املفضلي)١(
   .٨٧ ابن االنباري )٢(
على والبيت معطوف   . ٨٨: قد تقدمت ص   و ١٢/١٢٢/٤٠٨-١٠املفضليات  ) ٣(

  :قوله قبله 
  بزفيف بني املشي والوضع  أنضى الركاب على مكارهها 
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جلده، فهو يوايل حركة يديه، وقد قرب ورد إبله عطاشاً،          ة من البئر    ئاستقا
 فسبقها إىل املاء، ميأل حياضها، يرتع هلا من البئر حببل لـسرعة نزعـه ال              

يضطرب إال إذا كان الساقي ضعيفاً غري قـوي،          يضطرب احلبل، ألنه ال   
وإن ختطئ يداه لسرعته ميد ضبعه خيتطف احلبل به، فهي صورة تدل على             

  .وسرعتها قوة احلركة 
  )١(:  للمسيب بن علس يف قوله :والثالثة والرابعة

  مرحــت يــداها للنجــاء كأمنــا
  فعل السريعة بـادرت جـدادها     

  

  تكرو بكفـي العـب يف صـاع         
ــراع ــم باإلس  ــساء ــل امل   قب

  
  

فهاتان صورتان شبه ا يدي الناقة بيدي العب بكـرة يف قـاع             
سج ثوب حتوكه بيـدها،     وبيدي امرأة نشيطة سريعة حتاول االنتهاء من ن       

  .فهي تبادر إمتامه قبل حلول املساء عليها 
  ــــــــــــــــــــــــ

" تكرو بكفي ماقط يف قاع    " ويروى البيت األول     ١٤/١١/٦٢-١٣ املفضليات   )١(
تلعـب  : تكرو. للسرعة: للنجاء. نشطت: مرحت.  الرواية أعاله    وهو مبعىن 
قاع مكان مستٍو من األرض ليس فيه شجر وال حجـر لـه             : صاع. بالكرة

الصوجلان الذي يلعب به الغلمان، تصاع به : ماخيصه كهيئة اجلفنة وقيل الصاع
: السريعة. مثٍل فعل : فعل . ٩٦ابن األنباري   . الكرة أي تعطف وترد وتضرب    

وانظر يف هـذا    . مابقي من خيوط نسيج ثوا      : جدادها. ملرأة ادة النشيطة  ا
  .١٩٢-١/١٨٨املعىن األشباه والنظائر للخالدين 
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وهناك أسلوب آخر يف وصف سرعة الناقة يتم عن طريق حتديـد            
 الناقـة   ميكن أن تقطع فيه تلك املسافة إالّ       بداية سريها وايته يف وقت ال     
  )١(:القوية السريعة جداً كقول بشامة
  صيالوحاذت جبنب أريك أ  فمرت على كشب غدوة 

فقد قطعت ناقته مابني هذين اجلبلني مع بعدمها عن بعضهما فيمـا    
  .بني الصباح واملساء

وهناك صورة تكررت لدى ثالثة شـعراء وضـفوا ـا سـرعة          
            ،رواحلهم، وهي تشبيههم لنوقهم يف سرعتها بسرعة ناقة يالحقهـا هـر

 ا، ومن ينهش حلمها وهي تفر منه، وقد يتعلقها اهلر وينشب خمالبه وأنيابه       
   :)٢(هذه الصور قول املثقب العبدي

  عذافرة كمطرقة القيون  فسل اهلم عنك بذات لوث 
  يباريها ويأخذ بالوضني  بصادقة الوجيف كأن هراً 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 كشب وأريك جبالن شرق املدينة بينهما مسافة بعيدة         ١٨/١٠/٥٧ املفضليات   )١(
  .من رجال البادية ] كشب وراء املهد جنوب حاذة، وأريك جنوب عرجا[

مطرقة . شديدة قوية: عذافرة. شدة:  ذات لوث٢١/٧٦/٢٩٠-٢٠يات   املفضل )٢(
. يسري معهـا  : يباريها. سريعة السري : صادقة الوجيف . سندان احلداد : القيون
، ١٠/٢٨/١٥٠والصورتان األخريان يف    . للرحل مبرتلة احلزام للسرج   : الوضني

٧/٤٢/٢١٠.   
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  : أخالقها -د
من وصفهم ألخالق رواحلهم عدم تشكيها السأم، وعدم اجلـزع          

   :)١(من طول السري، ومن ذلك قول املرقش األكرب
  تشكى السأم ذات هباب ال  ل مجاليــــــة عرفاء كالفح

وشبه ربيعة بن مقروم ناقته بالعري لصالبتها وعدم مللها السري وإن           
طال، وإن تشكى غريها ورغا، جتدها صابرة كامتة ما تشعر به، فال ترغو،             

   :)٢(تشعر بضجرها، وذلك قوله وال
  متل الرسيما عذافرة ال  فعديت أدماء عريانه 

  إذا مابغمن تراها كتوما  اليـة كناز البضيع مج
   :)٣(ومثله قول عبدة بن الطيب

  ــــــــــــــــــــــــ
العنق، أو عنقهـا    ذات عرف، وهو شعر على      :  عرفاء ٧/٤٩/٢٢٩ املفضليات   )١(

نشاطها : هباب. تشبه اجلمل : مجالية. مشرف عال لطوهلا، أو كاهلها مشرف     
  .التعب وامللل : السأم. وسرعة كاهلبوب وهي الريح

: بغمن. مكترتة اللحم : كناز البضيع. بيضاء:  أدماء٧/٣٨/١٨١-٦ املفضليات )٢(
   .١٤/١٨/١٠٤-١٣: رغون ومثله البيتان

. صلبة متجاسـرة : جسرة  . ١٣٧-٩،١١،١٩/٢٦/١٣٦ات  املفضليات األبي )٣(
: إرقـال . اإلعياء  : األين. صلبة ضخمة : دوسرة. مطرقة احلداد   : عالة القني 

والبيـت متعلـق   . أرفع من املشي ودون العدو: تبغيل. مشي يف سرعة ومجز     
= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٥٩

  جبسرة كعـالة القـني دوسـرة      
  قرواء مقذوفة بالنحض يـشعفها     
  دي الركاب سلوف غري غافلـة     

  

  فيها على األين إرقـال وتبغيـل        
  فرط املـراح إذا كَـلَّ املراسـيل       
ــل  ــزان واملي ــدت احل   إذا توق

  
  

بل، وتتقدم الركاب إذا اشـتد      فناقته يزيد نشاطها إذا أجهدت اإل     
  .احلر وضعفت النوق، وتأيت بنوعني من السري إرقال وتبغيل 

  : اليت يقول عنها )١(ومثلها ناقة بشامة
  إذا أدجل القوم ليالً طويال     تعز املطى مجاع الطريق 

وكأن نوقهم يف صربها على وعورة الطريق، تعقل ذلك، وتـرى           
  :)٢(عة بن مقروم يقول عن ناقتههذا الصرب حقاً عليها، فهذا ربي

  وديقة كأجيج النار صيخودا  كلفتها، فرأت حقاً تكلُّفه 
فقد كلفها املسري، يف هذا احلر الشديد فرأت ذلك حقـاً واجبـاً             

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  :بقوله قبله 

  بكوفة اجلند غالت ودها غول  رة إن اليت ضربت بيتاً مهاجـ
  إن الصبابة بعد الشيب تضليل  التشغلك عن عمل فعد عنها و

  .١٧٨ األخري تقدم ص والبيت
  .ساروا ليال: أدجل. معظمه: مجاع الطريق. تغلب:  تعز٢٥/١٠/٥٨ املفضليات )١(
تكلف ماكلفتها به من السري يف احلر يف هذا         : تكلفه . ٦/٤٣/٢١٤ املفضليات   )٢(

  .الطريق اخلطر 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٦٠

  .عليها ينبغي الصرب على كلفته ومشقته
وذهب بعض شعراء املفضليات إىل تشبيه نوقهم باحلمار وبـالثور          

 رضي اهللا   ا من الصرب هلا، ومن ذلك قول متمم       ثبات درجة علي  إلالوحشي،  
  :)١(عنه

  علج تغاليه قذور ملمـــــع  فكأا بعد الكاللة والسرى 
  :)٢(وقول عبدة بن الطيب 

  مسافر أشعث الروقني مكحول   كأا يوم ورد القوم خامسة 
وشبهها علقمة بن عبدة بعد طول السرى يف نـشاطها بـالبقرة             

  :)٣(الوحشية يف قوله
  مولعة ختشى القنيص شبوب  صبح عن غب السرى وكأا وت

وتلك هي أهم صفات املطية األوىل للعريب من خالل شعر شـعراء      
  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٧:  تقدم ص)١(
  .٢٤/٢٦/١٣٨ضليات املف) ٢(
بقـرة وحـشية يف     : مولعة. بعده: غب السرى  . ١٧/١١٩/٣٩٣ املفضليات   )٣(

قوائمها توليع أي بلق وهو بياض أو سواد خيالف اللون العام هو التحجيل يف              
- شابة فتية،وهو : شبوب. الصائد أو الصيد  : القنيص) القاموس بلق (القوائم  
 لكن األول أوىل انظر القـاموس مـادة          مبعىن املسن، وأخذ به احملققان     -أيضاً

  ) .شبب(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٦١

  .املفضليات وتصويرهم هلا 
  

  اخليل: ثالثاً 
  

  : يرتبط ذكر اخليل عند شعراء املفضليات بعدة أمور
  احلرب : أوهلا

مطاردة العدو، فهي   ذلك أن اخليل وسيلة الفارس يف اإلغارة السريعة ويف          
   :)١(العدة احلربية األوىل للعريب كما يقول املزرد

  وأبدت هواديها اخلطوب الزالزل  وعندي إذا احلرب العوان تلقحت 
  جواد املدى والعقب واخللق كاملُ  طوال القرا، قد كاد يذهب كاهالً 

   :)٢(وكقول عوف بن عطية
  ــــــــــــــــــــــــ

: تلقحـت . اليت قوتل فيها مرة بعد مرة  :  العوان ١٦/١٧/٩٥-١٥ املفضليات   )١(
. أعناقهـا، أوائلـها   : هواديها. محلت بالقتال أي اشتدت وبدأت من جديد        

طويل : طوال القرا . األمور الشديدة اليت يصيب الناس منها كالزلزلة      : الزالزل
: جواد املدى .أوشك أن يكون كاهالً   فكأنه كله   :كاد يذهب كاهالً   دق.الظهر

  .جرى بعد اجلري األول: العقب. جيود جبريه إىل املدى وهو غاية السباق
واخلرع امسه عمرو بن عيش بن -تيم الرباب -عوف بن عطية بن اخلرع التميمي     ) ٢(

راء مـع   انظر معجم الشع  . شاعر جاهلي مفلق    .. وديعة بن عبد اهللا بن لؤي     
املفـضليات  . ١٦٧ ،١٦٤ ،١/١٥٩ وطبقات ابـن سـالم       ٢٧٦املؤتلف  

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٦٢
  

  اترد على سائسيها احلمار  وأعددت للحرب ملبونة 
إليها يلتجئون عند اشتداد املعارك فهي مبثابة احلصون بل هي يف نظـرهم             

  :)١(خري منها كما يقول املزرد يف حصانه
  إذا مل تكن إال اجلياد معاقل   خروج أضاميم، وأحصن معقل 

  :)٢(وكما يقول ربيعة بن مقروم
  

ــه   ــا ب ــوٍف أقمن ــر خم   وثغ
  جعلنا الـسيوف بـه والرمـاح      

ــربن دون العيــ  ــرداً يق   الوج

ــا أن يقيمــ    ــه غرين ــاب ب   ايه
ـ   ــد النظيمـ ــا واحلدي   امعاقلن
  خالل البيوت يلكـن الـشكيما     

 =  ــــــــــــــــــــــــ
مدربيها يريد أهلها أو    : سائسيها  . اليت تسقى اللنب  : ملبونة .١١/١٢٤/٤١٣

  .محار الوحش أي تصيده بسرعة : احلمار. راكبها
. اجلماعات من اخليل واحـدا إضـمامة        :  أضاميم ٢٠/١٧/٩٥ املفضليات   )١(

  .حصن: معقل. أي يسبقها : خلارج منهامبعىن ا: وخروج
. املكان املخوف القريب من األعداء      :الثغر . ٤٥/٣٩/١٨٥-٤٢:  املفضليات )٢(

. خيالً قصرية الشعر وهذا عالمة أصالتها : جرداً . املنظوم يريد كثرته : النظيما
اجلراحا : الكلوما. جرحت: كلمت . الفرار : البراح. لسان اللجام : الشكيما

-٢/٢٨٥ االشباه والنظائر للخالدين عدد من الشواهد على هذا املعىن           ويف. 
٢٨٧.  
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٦٣

ـ  ــرب أال بـ ــود يف احل   راحتع
  

ــشكي الكلومــا   إذا كلمــت الت
  

  

وهي سبب الغىن والفقر ـ غالباً ـ لديهم، الغىن ألصحاا؛ ألا   
والفقـر  . تكسبهم عزاً ونصراً على األعداء، وغنيمة عظيمة من أمـواهلم         

داء؛ ألا سبب يف سلب أمواهلم، وسيب نسائهم وأطفاهلم، وإجالئهم          لألع
   :)١(عن ديارهم كما يقول سالمة بن جندل

  ذي غىن بوأته دار حمـــروبو  كم من فقري بإذن اهللا قد جربت
  

  الصيد: األمر الثاين
فهي الوسيلة النموذجية ملطاردة الفرائس واالستمتاع بالصيد، وأكل حلوم         

عول واحلمر الوحشية، ينتقل ا أصحاا إىل أماكن اخلـصب          الظباء والو 
   :)٢(ومظان الصيد كما قال متمم

  د مراكله ِمسح جرشــــــع  ولقد غدوت إىل القنيص وصاحيب 
   :)٣(وكقول األسود بن يعفر

  ــــــــــــــــــــــــ
دار . أنزلتـه   : بواتـه . أغنت وملت شعثه  :  جربت   ٢١/٢٢/١٢٢ املفضليات   )١(

  .جعلت داره دار فقري ألا حربته ـ أي نقصته ـ يف ماله : حمروب
ـ ٥/١٩/١٠٦، ٧/١٦/٨٣ ـ  ٣/٦/٣٩ ومثله ٢٠/٩/٥١ املفضليات )٢( دم  وتق

  .١١٤: ص
. سرت غدوة وهو وقـت الـصيد        :  غدوت ٢٩،٣٢/٤٤/٢١٩ املفضليات   )٣(

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٦٤

  أحوى املذانب مؤنق الرواد  ب متناذر زعالولقد غدوت 
  لرهان جـوادقيد األوابد وا  مبشمر عتٍد جهيز شــده 

  
  املفاخرة: ثالثاً

فهي زينتهم يف احملافل عند االجتماع للفخار أو الرهان كما يقول           
  :)١(علقمه

  يهدي ا نسب يف احلي معلوم  وقد أقود أمام احلي سلهبــــةً 
  : مفتخراً حبصانه بعد أن وصفه)٢(وكقول املرقش األصغر

 =  ــــــــــــــــــــــــ
خموف، يتناذره الناس خيوف بعضهم بعضاً      : متناذر. بعيد يريد مكاناً    : عازب

. قد اشتدت خضرة نباته حىت ضـربت إىل الـسواد           : أحوى املذانب . منه  
. معجب :  مؤنق .املسيل الصغري من احلرة إىل الوادي       : مجع مذنب : واملذانب
حصان طويل  : مشمر. مجع رائد، وهو الذي يبحث عن املرعى ألهله         : الرواد
: قيـد األوابـد   . سريع عدوه : جهيز شده . عنده عدة للجري  : عتٍد. القوائم

أي : الرهان. كالقيد للوحوش لسرعته واقتداره عليها يلحقها فهو كالقيد هلا          
  .كثري العدو : جواد. يف املراهنة 

  .يقدمها : يهدي ا. طويلة:  سلهبة٥٢/١٢٠/٤٠٣فضليات امل) ١(
: أغمز سراً . متكرباً مفتخراً   : خمايالً. النادي:  الندي ١٤/٥٥/٢٤٢ املفضليات   )٢(

أو يشري إىل من    . كأنه حيدث نفسه أو لتكربه على القوم كأنه حيتقرهم خفية           
ال واملعىن غـري    معه خفية أينجو أو يكر ولعل هذا يف مالقاة أعدائه يف غري قت            

= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٦٥

  مرى أربــحأي أ: وأغمز سراً  على مثله آتى الندي خمايــالً
  :)١(وكقول متمم 

  ـعال فارسه إذا مايدفــتخي  فإذا نراهن كان أول سابق 
وهلذا فقد حلت اخليل مكانة عظيمة لدى العرب تغين ا كثرياً، وقد أكثر             
شعراء املفضليات من ذلك فوصفوا خيوهلم، هيكلها وألواـا وسـرعتها           

  .وإكرامهم هلا 
  

  :هيكلها  -أ
لشاعر العريب فرسه بالقناة ومرادفاا كاهلراوة والرمح كثرياً مايشبه ا 

 يشبهوا ا يف الصالبة والقوة والضمور، ومن ذلك قول املزرد           )٢(والعصا
   :)٣(حني يعدد عدته احلربية

 =  ــــــــــــــــــــــــ
، وذكره احملققان ومل    )٤٩٧(واضح ومل يشر ابن األنباري إال إىل املعىن األخري          

  .يفسرا الغمز سراً 
  .يرسل : إذا مايدفع . من املراهنة :  نراهن ٢٦/٩/٥٢ املفضليات )١(
   .٧/١١٤/٣٨٠، ١٤،١٥/٧١/٢٧٧، ١٥/١٨/١٠٤ انظر املفضليات )٢(
. قصرية الـشعر    : جرداء. الطويلة من اخليل    : ة سلهب ٢٨/١٧/٩٧  املفضليات    )٣(

. مل حتمل   : حائل. حمكمة اخللق   : موثقة. شدا وصربها يف السري     : مريسها  
وهـو  ..." طوال القرى  : "والبيت معطوف على قول قبله يف وصف حصانه         

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٦٦

  موثقة مثل اهلراوة حائـــل  وسلهبة جرداء باق مريسها 
  :)١(وقول علقمة

   جنيــــب وإال طمر كالقناة  فلم تنج اإلشطبة بلجامها 
   :)٢(وقوله أيضاً

  ذو فيئة من نوى قُران معجوم  سالءة كعصا النهدي غلَّ هلا 
إلرهاف صدرها ومتام عجزها،    .. فقد شبهها بالسالءة وهي شوكة النخل       

  :)٣(وقول اجلميح . كما شبهها بعصا شيخ من د. وكذلك خلقة الشوكة
  ــرمقُر زوى متنها والحـ  جرداء كالصعدة املقامة ال 

كما تشبه بالعسيب وهو مانزع خوصه أو مل ينبت عليه اخلوص لضموره            
   :)٤(كما يف قول مرة بن مهام. ومرونته 

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .اخل ... حصان وفرس ودرع : يعدد ما عنده للحرب من أدوات

  .مشرف متوثب : طمر. فرس طويلة : بة  شط٣٨/١١٩/٣٩٥ املفضليات )١(
  .٢١٣ : تقدم ص )٢(
  .٦/٧/٤٢ املفضليات  )٣(
 مرة بن مهام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة من بين بكر بن وائل، وعمـه                   )٤(

 ٣٢٥انظر مجهرة أنساب العـرب      . جساس قاتل كليب، شاعر جاهلي قدمي       
. أثناء الـصراخ  :  عرض الصراخ  ٧/٨٢/٣٠٣املفضليات   . ٧/٢٠٧األعالم  
  .قد شذب عنه خوصه أي قطع : مشذبا. درعاً : مفاضة
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٦٧

  وعلوت أجرد كالعسيب مشذبا  لبعثت يف عرض الصراخ مفاضة 
 عدد من الشعراء بالذئب، كما يف قول احلصني بن احلُمام يصف            اوشبهه

   :)١(اخليل اليت تثبت يف احلرب
  ا ـمن اخليل إالّ خارجياً مسوم   دوة حىت أتى الليل ماترى لدن غ

  وحمبوكة كالسيد شقاء ِصلِْدما  وأجرد كالسرحان يضر به الندى 
   :)٢(وكقول عبدة بن الطبيب

  ــــــــــــــــــــــــ
ومن ) أوفياء العرب وفرسام وأشرافهاحلصني بن احلمام املري شاعر جاهلي من) ١(

أشعر املقلني يف اجلاهلية ذكره ابن سالم ثاين الطبقة الـسابعة مـن شـعراء               
ـ            ، ٢/٦٤٨شعراء  اجلاهلية، وعده ابن حجر من الصحابة ، انظر الـشعر وال

، واإلصـابة   ٩١، واملؤتلف مـع املعجـم       ١/١٥٥وطبقات فحول الشعراء    
من لدن أي وقت الغـداة    :  لدن ٦٦-١١/١٢/٦٥-١٠املفضليات  . ١/٣٣٥

أي مل يبق يف ميدان احلرب أو مل يربز ويثبـت قوتـه إال              : ماترى. إىل الليل   
ما وضبطها احملققان معلَّ: مسوما. أصحاب اخليل اخلارجية أو اجلرد أو احملبوكة 

الذين سـوموا  "بكسر الواو اسم فاعل وأرى أا اسم مفعول ويؤيده تفسريها  
يصيبه املطر فهو يسرع    : يضربه الندى . الذئب  : السرحان  " أنفسهم وخيلهم 

فرس حبك خلقها أي فتل فـتالً  : حمبوكة" خارجياً"معطوف على . إىل مأواه   
  .صلبة : صلدم. لة طوي: شقاء. الذئب : السيد. شديداً 

  ....وعازب جاده الومسى ) البيت متعلق بقوله قبله ٦١/٢٦/١٤٣املفضليات ) ٢(
  .....أفَزعت منه وحوشاً 

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٦٨

  طرف تكامل فيه احلسن والطُّولُ  بساهم الوجه كالسرحان منصلٍت 
   :)١(وكقول املزرد

  لُاٌء على نشز أو السيد ماثـخب       تقول إذا أبصرته وهو صائم 
ف أو الوبر علـى   فقد شبهه بالذئب القائم وبالبيت املبين من الصو       

  :عمودين، أو ثالثة
   :)٢( سلمة بن اخلرشب بالفحل الضخم بقولهاشبهه

  بذي شرفات كالفينق املخاطر   فلم تنج إال كل خوصاء تدعي 
   : )٣(كما شبهها املزرد لضمورها وصالبتها بالظيب يف قوله

 =  ــــــــــــــــــــــــ
: طـرف . منجرد ماٍض  : منصلت. قليل حلمه وأراد به الفرس  : ساهم الوجه 

  .كرمي الطرفني 
ـ . مرتفع مـن األرض    : نشز. قائم: صائم   . ١٩/١٧/٩٥ املفضليات   )١( : سيدال

  .قائم: ماثل. الذئب 
. أي من أفراسك إال من كانت هذه صـفته          : مل تنج   . ١٤/٥/٣٨ املفضليات   )٢(

: ذي شرفات . تنتسب  : تدعي. غائرة العني من شدة السفر وبعده       : خوصاء
تنتسب بعنقها، إذا رئي عـرف  : ومعناه. أي إشراف وعلو : بعنق ذي شرفات  

الفنيـق  . اق يف اخليل وضخامتها كـرم       ألن طول األعن  . به كرمها وجنارها  
  .الفحل اهلائج الذي يضرب بذنبه عند اهلياج : املخاطر

: حلـب . الظيب أتى عليه ستة أشهر أو حنوها     :  اجلداية ٣٥/١٧/٩٨ املفضليات   )٣(
= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٦٩

  أمرت أعاليها وشد األسافل   إذا ضمرت كانت جداية حلٍَّب
  

   سرعتها-ب
تشبه صورة الفرس يف سرعتها بالطري والظيب والـذئب والثعلـب           

  :وبالسيل والدلو والنار والسهم 
فمن تشبيههم هلا بالطري، جندهم يشبهوا بالعقاب، كما يف تشبيه سـلمة            

سه ولقومه لعدم إدراكهم له وحلـاقهم  لفرس عامر بن الطفيل واعتذاره لنف   
   :)١(به، يف قوله

  تفلو أا جتري على األرض أدرك     
   اه ريــشَقثَــلْ أَ فتخــاُءةٌخداريــ

  

ــائرِ    ــال ط ــو بتمث ــا ف   ولكه
  )٢(سحابةُ يوم ذي أهاضيب ماطرِ     
 =  ــــــــــــــــــــــــ  

نبات خيضر أوائل الصيف وقد رعت من قبله الربيع فاتصل ربيعهـا بـصيفها       
  .وعصبها فتلت، أي حلمها : أمرت.  فسمنت وقويت

  .٩/٥/٣٧-٨ املفضليات  )١(
 تكررت هذه الصورة للعقاب لدى احلارث بن وعلة اجلرمي بعد أن جنا مـن                )٢(

أعدائه فراراً على قدمه، فقد شبه نفسه بعقاب مث وصف العقاب، فجاء وصفه             
  :٣/٣٢/١٦٥-٢: موافقاً لوصف سلمه، وذلك قوله يف املفضليات

  ـركأين عقاب عند تيمن كاسـ  ثلـــه جنوت جناء مل ير الناس م
  من الطلِّ يوم ذي أهاضيب ماطر  خدارية سفعاء ألثق ريشهـــا 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٧٠

  :)١(ولسلمة ـ أيضاً ـ 
  

ــصنا   ــن اقتن ــا إذا حن   ومتكنن
  أزاشــ أ عــردةَ عقــاِبيِوهــ

  

   أسـعله اجلمــيم اِجحمـن الـش    
   دروم  عكرشـةٌ  بذي الـضمرانَ  

  

   :)٢(وتشبه بالصقر كما يف قول املرار
  نبتغي الصيد بباٍز منكدر  وكأنا كلما نغدو به 

   :)٣(وقول املزرد
رمىت ي ل   باز قانٍص لْقَمركوباً يويف مشيه عند القياد تسات  

   :)٤(صورة مركبة لفرسه وهو يطرد الظبابن حلزة وللحارث 
  

  ِج بـسمح   ذعـرت   حمنيـةٍ  وظباِء     قرعتـــها مبدامـــٍةومدامـــٍة
  ــــــــــــــــــــــــ

يشحج بصوته اليفصح . احلمار الوحشي:  الشحاج١٣/٦/٤٠-١٢ املفضليات )١(
العشب أي مسنه الغـشب ملـا       : اجلميم. نشطه وجعله كالسعالة  : أسعله. به  
موضـع  : عـروة . ن به من اجلوارح يصطادو  : عقاب. سرعة  : هوى. أكله
. أنثى األرنـب  : موضع عكرشة : ذي الضمران . حركتها واستثارا : أشأزا
  .مقاربة اخلطو: دروم

  .منقض : منكدر. نوع من الصقور :  باز١٣/١٦/٤٠ املفضليات )٢(
  .تتابع :  تساتل ١٨/١٧/٩٥ املفضليات )٣(
  .، عدا الثّالث١١٥ تقدمت ص ٦/٢٥٦-٤املفضليات ) ٤(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٧١

ــه  ــئ وكأنـ ــأن آللـ   فكـ
ـ         هصقر يـصيد بظفـره وجناح

  

  صــقر يلــوذ محامــه بالعوســج
  فــإذا أصــاب محامــة مل تــدرج

  
  

وشبهها بعض الشعراء بالقطا اليت وي من السماء إىل جدول املاء           
   :)١(كقول األسود

   الشرعكهوى الكدر صبحن  يدرعن الليل يهوين بنــــا 
   :)٢(وقول بشر يف خيل قومه

   احلمــــامكما يتفارطُ الثمد   يبارين األسنة مصغيـــاٍت
   :)٣(ويشبه من احليوانات بالظيب والثعلب كما يف قول املرار

  وإذا يركض يعفور أشـــــر  صفة الثعلب أدىن جريـــــة 
السيل يف  : اخلُطّاف، وثانيهما : وهلماوشبهه عبد املسيح بن عسلة مبشبهني أ      
  ــــــــــــــــــــــــ

القطا الكُدر  .  فيه كما تلبس الدرع    يدخلن:  يدرعن ٢٨/٤٠/١٩٤ليات  املفض) ١(
  .املاء : الشرع. الذي يف لونه غربة

مميالت : مصغيات. الرماح: األسنة . يسابقن:  يبارين٣٢/٩٧/٣٣٧ املفضليات  )٢(
القطا وماشـاكله   : احلمام  . يتسابق إليه   : يتفارط. رؤوسهن إذا اشتد العدو     

  . والغطاط كاليمام والقمري
نشط، : أشر. ظيب أعفر أي أبيض     : يعفور. مثل:  صفة ٢١/١٦/٨٥ املفضليات   )٣(

 ،  ١٨/٥٥/٢٤٣،٢٥/١٠٥/٣٦٠ومن تـشبيههم هلـا بالظبـاء االبيـات          
٩/١٠٩/٣٦٧.   
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٧٢

   :)١(قوله
  كأنه معلق منها خبطّــــاِف  ه ينفع الوحش منه إن حتذَّر ال

  يـ الطافِهـلى برديـمر األيتّ ع  إذا أواضع منه مر منتحيــاً 
ميكن أن رب عنه الوحوش وأن حتـذره         فالقتداره على الصيد ال   
  .ه خيتطفها خبطاف يلحقها عن بعد فكأنألنه سريع العدو يدركها لسبقه

وهو كذلك يشبه السيل إذا جاء من بعيد ووافق ماًء قبلـه فإنـه              
  .جيري يف الوادي بسرعة مذهلة 

  
  ألواا -جـ

" األكمـت "ركز شعراء املفضليات على لونني من ألوان اخليل مها    
ومل أرهم يذكرون سوامها، فمن وصفهم الفرس الكميت وهو         " الفضي"و
  .، يضرب بني السواد واحلمرة)٢(اليس بأشقر وال أدهمم

  ــــــــــــــــــــــــ
هــو احلديــدة : خطــاف. يدمــِص:  معلَــق٥/٧٣/٢٨٠-٤املفــضليات ) ١(

 )خطف(اللسان ( وجيمع على خطاطيف    .كالكلوب خيتطف ا الشيء   )امعوج
السيل يأيت بلداً مل    : األيت. معتمداً: أضع منه وأكف من حدته منتحياً     : أواضع

السابح أو املرتفع علـى  : الطايف. الربدى نبت معروف : برديه . يكن فيه مطر 
  .املاء ألنه ينبت فيه فكأنه يطفو عليه 

) دخلها قنوء لونه الكمتة وهي محرة ي    (وفيهما  ) كمت( اللسان والقاموس مادة     )٢(
فإذا حليته قانئة أي شـديدة      (ويف اللسان   ) قنأ(مادة  ) اشتداد احلمرة : (والقنوء

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٧٣

   :)١(قول الكلحبة
  كلون الصرِف علّ به األدمي  كميـــــت غري حملفة ولكن 

فهي فرس كميت لكنها كميت واضحة إىل احلمرة القانئة أقرب،          
يشك فيها اثنان فيتحالفان على لوا، فلو رأها اثنان التفقا على محرا،             ال

  . الصرف شديد احلمرة صافيها فهي كلون
   :)٢(وكقول املرقش األصغر يف حصانه

  كميت كلون الصرف أرجل أقرح    أسيل نبيل ليس فيه معابـــة
   :)٣(ومن وصفهم اللون الفضي قول سلمة يصف فرسه

 =  ــــــــــــــــــــــــ
فكأن القنوء اشتداد احلمرة حىت متيل      ) قنأ حليته سودها  (احلمرة، ويف القاموس    

  .إىل السواد 
 وقد تكرر هو والبيت الذي قبله يف املفـضلية الـسادسة            ٥/٣/٣٣ املفضليات   )١(

مها عدم ضبط من الرواة ألن الكمتة ختتلف عن الفـضة الـيت   وأرى أن تكرار 
:   وصف ا سلمه يف املفضلية السادسة فرسه وقد سبق االشارة إىل ذلك ص              

٢٢٣.  
كرمي الصرف  : نبيل. أملس مستوى :   أسيل    ٢٤٣-١٣/٥٥/٢٤٢ املفضليات   )٢(

 ذو  :أقرح. حمجل بثالث مطلق بواجدة     : أرجل. صبغ أمحر تصبغ به اجللود      : 
  .قرحة وهي بياض يف الوجه مثل الدرهم فإذا كربت فهي غرة 

قرطيهما . فضة : ورق. الصفيحة أو السبيكة   :  املسيحة   ١٠/٦/٤٠ املفضليات   )٣(
= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٧٤

  منت قرطيهما أذن خذيــــم  كــأن مسيحيت ورٍق عليها 
نة غاليـة، ممـا     فمن رآها يظنها قد كسيت صفيحتني من فضة مثي        

يقها فلوا يشبه الفضة يف بياضها وصفائها وحسنها وبر       . يصنع منه األقراط  
  .مما يدل على عتقها وكرمها 

   :)١(ومثله قول عبد اهللا بن سلمة الغامدي يف حصانه
  وثرى حباب املاء غري يبـــيس  تعلى عليه مسائح من فضـــة 

ما تعرق الفرس وقبل أن     فلونه كالفضة ويزداد هذا اللون مجاالً حين      
  .)٢(جيف

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .مشقوفة : أذن خذمي. تثنية قرطني: 

مجع مسيح ومـسيحة،    : مسائح  . يكسى:  تعلى عليه  ٧/١٩/١٠٦ املفضليات   )١(
غري يـابس أي    :غري يبيس . فقاقيع: حباب.  أوله :ثرى املاء . القطعة من الفضة  

  .أول مايبدو عليه من العرق قبل أن ييبس 
. حالية، والشطر هذا موضعه     ..) وثرى حباب   ( هذا املعىن إذا اعتربنا الواو يف        )٢(

  : لكنين أرى أن هذا الشطر حقه أن يكون موضع عجز البيت بعده وهو قوله
   من حبلة وسلـوسكصفائح  فتراه كاملشعوف أعلى مرقب 

وعجز هذا موضعه واملعىن يف نظري يؤيده، فموضعه هنا مبهم سكت عنـه             
لونه : الستقام املعىن هكذا    ) أي عكسنا الشطرين  (الشراح، ولو قدمنا وأخرنا     

مثر :  واحلبلة-يشبه الفضة وهذه املسائح املعالة عليه كصفائح احلبلة والسلوس     
= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٧٥

وهو مايف جبهته   (ومن وصفهم ألوان خيلهم وصفوا الفرس األغر        
   :)٢( كقول بشر بن أيب خازم يف حصانه)١() بياض خيالف لونه 

  كأن بياض غرته مخـــــــار  يظــل يعارض الركبان يهفو 
فغرته قد انتشرت يف جبهته حىت كادت تغطي رأسه كاخلمار، أو           

لوح يف وجهه كما يلوح اخلمار األبيض على الرأس، ولعل نـساءهم    هي ت 
  .اً كن يلبسن مخراً بيض

   :)٣(ولعبدة بن الطبيب
  شيب يلوح باحلناء مغســـول  كــــأن قرحته إذ قام معتدالً 

فغرته صغريه غري منتشره يف وجهه خيالطها شعرات محر كـشعر           
  .لى بياضهأبيض قد غسل حبناء فتغري بعضه وبقي بعضه ع

ووصفوا ألوان صدور خيلهم أو أعناقها وقد تلطخت بدماء الصيد          
 =  ــــــــــــــــــــــــ
 ويـصل   -اللؤلـؤ   : والسلوس. لبياضالطلح ذو طرائق وتعرجات مييل إىل ا      

لنشاطه إىل أعلى مكان وهو كاملشعوف الفزع بكامل نشاطه دون شـعوره            
  .جبهد أو إعياء واهللا أعلم 

  ) .غرر( القاموس مادة )١(
  .٢٢٤:  وتقدم ص٥٤/٩٨/٣٤٤:  املفضليات)٢(
   .٢٢٣:  وتقدم ص٦٣/٢٦/١٤٣ املفضليات )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٧٦

  :)١(كقول عبد املسيح بن عسلة
  كأن جؤجؤه مداك أصــداف  صبحته صاحباً كالسيد معتدالً 

شرقت عليه مع لون    أصاد صار صدره مكسواً بدماء قد        فلكثرة ما 
  . كذلك صدره الصايف الرباق، ولعله أبيض اللون، ألن غالب الصدف

   :)٢(ولعبد اهللا بن سلمة بعد أن أى حصانه عملية الصيد
ـِفن    عـــروِس مداكِه جبهِتوسواَء   ِهزعته وكأن فج لبانــــ

أنه حجر عـروس    فالدماء قد لطخت صدره وجبهته حىت صار ك       
  .مطيبة 

  

   أعضاؤها-د
الهتمام الشعراء باخليل قلما جند عـضواً يف الفـرس مل يـصفوه             

  :نا، ألبرز ما وصفوه منهاوسأعرض ه
  : وجوهها-١

   :)٣(توصف وجوه اخليل بقلة اللحم، كما يف قول عبدة
  طرف تكامل فيه احلسن والطول  بساهم الوجه كالسرحان منصلٍت 

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٢٦:  وتقدم ص ٢/٧٣/٢٨٠املفضليات ) ١(
سـواء  . وسط صـدره  : فج لبانه   . دفعته:  نزعته   ١٠/١٩/١٠٧ املفضليات   )٢(

   .١٨/٢٢/١٢٢ومثله . حجر يداك به الطيب: مداك عروس. وسطها: جبهته
  .٦١/٢٦/١٤٣املفضليات ) ٣(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٧٧

  :)١(وتشبه لذلك بالقرب كما يف قول املثقب 
  يعاسيب قود كالشنان خدودها        اوأمكن أطراف األسنة والقن

 بالطول واالسترسال، وهذا يعين قلة اللحم أيـضاً،         كما توصف خدودها  
  :)٢(كما يف قول سالمة 

  صايف األدمي أسيل اخلد يعبوِب  من كل حٍت إذا ماابتل ملبده 
   عيوا -٢

وصف الشعراء حدة أبصار خيلهم لتطلعها وعدم غفلتها، فسالمة         
فقـام  بن جندل شبهها بعيين راٍع نام عن غنمه فوقع فيها الذئب فنفرها،             ا

   :)٣(من نومه فزعاً يبحث عنها أو عن الذئب وسطها، وذلك قوله
  مستنفر يف سواد الليل مذؤوب  كأنه يرفئي نام عن غنـــــٍم 

  ــــــــــــــــــــــــ
مجع : يعاسيب. مكّن مبعىن أوصل أو قرب      :  أمكن ٢٣/٢٨/١٥٢املفضليات  ) ١(

: الـشنان   . ألعناق واحدها أقود، وقوداء   طوال ا : قود. يعسوب كرام اخليل    
  .مجع شنٍّ، القربة البالية 

موضع اللبد منه وهو ماحتـت  : ملبده. سريع:  حٍت١٣/٢٢/١٢١ املفضليات   )٢(
. طويل مسترسل   : أسيل. لقصر شعره وحسن رعايته     : صايف األدمي . سرجه  
  .سريع العدو كثرية كعباب البحر : يعبوب 

نافر إما صفة لـه أو      : مستنفر. راعي الغنم :  يرفئي   ١٧/٢٢/١٢١ املفضليات   )٣(
وقع عليه الذئب أو فيها ، مثل مستنفر والقافية         : مذؤوب  . للغنم بالرفع واجلر  

  .جمروره 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٧٨

  :)١(وكقول املزرد 
  مؤانس ذعٍر فهو باألذن خاتل    هيرى طامح العينني يرنو كأنــ
  لُوأعينها مثل القالت حواج    يتهاإذا اخليل من غب الوجيف رأ

فشبهه لشخوص بصره وحدته مبن يشخص يف بصره إىل جهة مسع           
      ق صوب اجلهـة الـيت هـو        ِرطْمنها صوتاً مريباً، وجتاوب عينه أذنه، فت

فهو على هذه احلال يف الوقت الذي قد تعبـت اخليـول            . مستريب منها 
  .املرافقة له لطول السرى فغارت أعينها حىت أشبهت القالت قليلة املاء 

  : أصواا -٣
شبه املزرد صهيل حصانه مبزامري سكارى خالطتها أصوات أجراس         

   :)٢(وذلك يف قوله
    جاوبتها جالجلُ شرٍبمزامري   هأجش صرحيي كأن صهيلَ

فحصانه خشن الصوت يردده يف أنغام خمتلفة خمتلطة كانغام مزامري          
ـ         شكل مبجموعهـا   الشرب قد شاركتها جالجل ، فتتداخل األصوات وت

  .تلفةنغمة جديدة خم
وملنخر احلصان صوت ذو حفيف شبهه بشر بن أيب خازم بصوت           

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦٩:  وتقدما ص ٢٣/١٧/٩٦-٢٢ املفضليات )١(
  .٢٦٩، ٢٣٥:  وتقدم ص ١٧/١٧/٩٥ املفضليات )٢(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٧٩

   :)١(كري احلداد يف قوله
  كتمن الربو كري مستعـــــار  كــأن حفيف منخره إذا ما 

إن عملية اإلغارة حتدث له نفساً عالياً اليتمكن من إخراجـه إال            
  .ع اجلوف قوي الرئتني واسع املنخرفرس واس

ه منفاخ احلداد املستعار وجعله مـستعاراً؛       يبث هذا النفس كما يبث    
   .)٢(ألن املستعار يعجلُ مستخدمه ليعيده إىل أصحابه

  :رتفاعها وطوهلا ا -٤
وصف شعراء املفضليات خيوهلم بارتفاع القامة وطوهلا سواء طول عنقهـا    

   :)٣(أو ظهرها ومن ذلك قول املزرد
  ب واخللق كامل جواد املدى والعق  طوال القرا قد كاد يذهب كاهالً 

......  
  لخباء على نشز أو السيد ماثـ  ـم تقول إذا ابصرته وهو صائــ

فظهره طويل ومن طوله كاد يكون كله كـاهالً، والرتفاعـه إذا           
  .رتفع من األرض أو ذئباً واقفاً رأيته ظننته خباء على م

  ــــــــــــــــــــــــ
: املنخـر . احلفحفـة   : السمصوت وا :  احلفيف   ٥٠/٩٨/٣٤٤ املفضليات   )١(

  .منفاخ احلداد : كري . النفس العايل : الربو. منعن وأخفني: كتمن. األنف
  ٦٧٦ابن األنباري ) ٢(
  .٢٤٩:  وتقدم اص١٦،١٩/١٧/٩٥املفضليات ) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٨٠

وهلذا الطول توهم املرقش أن فرسه متطت وثبتت علـى متطيهـا            
  :)١(فقال

  خلقت معاقمها على مطوائها   ة تقص الذباب بطرفهـا مبحال
سـدي يف   ألوقريب من هذا املعىن قول حاجـب بـن حبيـب ا           

  :)٢(حصانه
  طويل القوائم عرياـــــا   كميت أمر على زفــــرة 

فكأنه زفر أي تنفس تنفساً عالياً شخص له جسمه واشتدت لـه            
 اهليئـة   لكتلق على    ذلك كما يفتل احلبل أي خ      أعصابه وحلمه ففتل على   
  .فهو قوي شديد طويل عاٍل

ويف البيت اشارة إىل طول قوائمه وهو من أسباب ارتفاعه وعلـوه        
  :)٣(وجعلها سلمه تفخر بعنقها وطوله فقال

  الفنيق املخاطر كبذي شرفات   فلم تنج إال كل خوصاء تدعي 
  ــــــــــــــــــــــــ

. حمالة : الواحدة " فقار الصلب"شديدة احملَاَل :  محالة ٨/٥١/٢٣٤ املفضليات )١(
: معاقمها. إذا دنا منها ضربته جبفنها فقتلته       : هابطرف" تقتل من وقص  : تقص"

  .متطيها : مطوائها . فصوصها وهي املفاصل
قليل شعر قوائمـه    : عرياا  . زفري  : فتل زفرة :  أُمر ٥/١١٠/٣٦٩ املفضليات   )٢(

  .ممحص 
  .١٤/٥/٣٨  املفضليات )٣(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٨١

. فعنقها الطويل ذو الشرفات مفخرة هلا تدعي وتنتـسب إليـه             
  . فكان عنقها قصر له برج يف أعالهعلى الشيءوالشرفة أ

  

ومن وصفهم طول اخليل وارتفاعها سموها بعدة مسميات تصور          
لنا ذلك كقوهلم فرس مسحج أي طويلة علـى األرض، وفـرس سـلهبة              

  .)١(وحصان شيظم مشرف طوال وقد تقدمت بعض شواهدها
  

  :ا قلة شعر جلدها وضموره-٥
  

صر شعر جلدها فهو من دالئل      وصف شعراء املفضليات خيلهم بق    
  .)٢(عتقها ولذلك  مسو اخليل جرداً

  

   :)٣(ومنه قول سبيع بن اخلطيم
  

  جرداء مشرفة القذال سلــوف       ولقد شهدت اخليل حتمل شكيت
  ــــــــــــــــــــــــ

ــه   )١( ــدم ص  ٥٢/١٢٠/٤٠٣، ٣/٥٢/٢٣٥مثل ــد تق ــيظم و. ١١٥وق ش
  .١٠/١٠٩/٣٦٧، ومشترف ٥/١٩/١٠٦

  .٢٨/١٧/٩٦، ٦/٧/٤٢، ومثله ١١٥ :تقدم ص  من ذلك ما)٢(
سالحي وعىن بذلك نفسه علـى سـبيل        :  شكيت ١٣/١١٢/٣٧٣ املفضليات   )٣(

وهو شاهد بطـول أعنـاق اخليـل        . عالية العنق   : مشرفة القذال . التجريد  
  .متقدمة سريعة : سلوف. وتفضيلهم هلذا النوع 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٨٢

ومن وصفهم لضمور بطوا ماتقدم من تـشبيههم هلـا بالقنـا            
   :)٢( وقد يصرحون بذلك كما يف قول ثعلبة بن صعري)١(والعصى

  

يئاٍنقبل الصباِح     ـا  اجلراد وزعتهـومغرية سومِر ضامـ بش  
  

ولشدة ضمورها يرى إذا عدا كأن خاصرته الصقة بصلبه كما يف           
  :)٣(قول املزرد 

  

   وقد حلقت بالصلب منه الشواكلَ   يرى الشد والتقريب نذراً إذا عدا 
  

  : أضالعها وفقارها-٦
اجها مع تباعدها مما يدل     وصف شعراء املفضليات ضلوعها أي انتف     
فللمزرد يصف أضالع   . على سعة الصدر كما حيمد هلا قوة فقار ظهرها          

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨/١٧/٩٦، ١٥/١٨/١٠٤:  مثل قوله )١(
: اجلراد)س. ة أغارت على قوم إذا غزم كتيب:  مغرية٢٠/٢٤/١٣١املفضليات ) ٢(

حصان : شيئان. صددا ومنعتها : وزعتها. مضي اجلراد ويريد سرعته وكثرته 
لغري علة ولذا وصفه يف البيـت       : ضامر. شديد النظر كثري اإلشراف والتطلع      

  ...."كجلمود القذاف تئق : "بعده بالنشاط فقال 
. الظهـر : الصلب. نوعان من العدو  :  الشد والتقريب  ٢٥/١٧/٩٦ املفضليات )٣(

  .مجع شاكلة وهي اخلاصرة : الشواكل
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٨٣

   :)١(اها من الضمور لطول املسري واإلجهادرع حصانه وما
  

  سفيف حصري فرجته الرواملُ    وقلقلته حىت كأن ضلوعـــه
.....  

ها له طحر عوج كأن مضيغ  براها صاِنقداح عنابلُ الكف   
  

بهها لضمورها وتباعدها باحلصري جعلت فيه فرج بني حلمتـه          فش
ووصفها بأا عوج ليضفي عليها صفة اتساع اجلوف، ولكوا         .. وسداه  

  .ربية املنحوتة احملكمة الصنعة قليلة اللحم شبهها بالسهام امل
  

   :)٢(ولعبد اهللا بن سلمة يصف سعة صدر حصانه وقوة فقار ظهره
  رحب اللبان شديد طي ضريس   ه متقارب الثفنات ضيق زور

  

فسعة الصدر توحي بطول األضالع وانتفاجها وقـوة فقـاره إذ           
  ."شديد طي ضريس"البئر املطوية شبهها حبجارة 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦٩:  وتقدما ص ٢٤،٢٦/١٧/٩٦ املفضليات )١(
مواصل الذراعني يف العضدين، والـساقني      : الثفتات . ٦/١٩/١٠٦ املفضليات   )٢(

هنـا  : زوره. ضـيق : ضيق.  استعارها هنا للفرس     وهي للبعري . يف الفخذين   
: اللبـان . واسع: رحب  . ويطلق على الصدر    . ملتقى أطراف عظام صدره     

: هو يف األصل للحجارة تطوى فإذا طويت مسيت       : طي. قوي: شديد. الصدر
  .ففقاره تشبه ا أي أا قوية شديدة . ضريس
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٨٤

   :)١(وقد شبهها عوف بن عطية مبقدمة اهلودج فقال
  ضض عنه البناة الشجــــاراف  هلا شعب كإياد الغبيــــط 

ة اهلودج، وأضـالعها مفرقـة     ففقاره قوية مترابطة جمتمعة كمقدم    
  .متصلة ذه الشعب كشجار اهلودج 

  
  : حوافرها -٧

أشاد شعراء املفضليات بصالبة حوافر خيلهم حىت لقد مسى بعضهم         
   :)٢(لكثرة ضرا األرض وعدم تأثرها كما يف قول سويد" أرضاً"احلوافر 

  بصالب األرض فيهن شجع   ــا فركبناها على جمهوهلـ
   :)٣(همها أي أرض سارت عليها كما يف قول املزردولصالبتها الي

   أوعث نقاً عنت له أم جنادلُ  وصم احلوامي مايبايل إذا عدا 
فهو واثق من حوافر فرسه وصالبتها، اليضريها املسري على رمل أو           

  ــــــــــــــــــــــــ
. مقدمة اهلودج : إياد الغبيط . رفقار الظه :  شعب   ١٥/١٢٤/٤١٤ املفضليات   )١(

  .خشبه : الشجارا" النجارون"الصناع : البناة. أزال وفرق: فضض
وقد . أي الصحراء . تعسفناها وسرنا ا    :  ركبناها   ٢٥/٤٠/١٩٣ املفضليات   )٢(

: شجع . على جهٍل مبسالكها وأعالمها : على جمهوهلا .." وفالة: "ذكرها قبل
  .جنون من النشاط 

  .٢٦٩ : وتقدم ص٢٧/١٧/٩٦يات  املفضل)٣(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٨٥

   :)١(صخر وقد شبه عبدة احلوافر باحلجارة فقال
  براطيــــل عوج مركبة فيها  إذا أُبس به يف األلف بـــرزه 

كما شبه سلمه ما تطاير من باطن حوافرها لصالبته وقوته بالنوى           
   :)٢(املقطع فقال

   جرميفراش نسورها عجم  غدوت به تدافعين سبوح 
وجعل عوف بن عطية حوافز حصانه تشق األرض شقا لصالبتها،          

   .)٣(مثلما يشق املزارع اهلجرى األرض مبسحاته
بـ      سالفنـــــا تشق احلزايبـاراكما شقق اهلاجري الد  

  

   إكرامهم هلا-هـ 
إن حب العرب بعامة للخيل جعلهم يكرموا غاية اإلكرام وقـد           

دون "ظهرت أثار هذا اإلكرام يف شعر شعراء املفضليات فجعلوها مقربات         
  ــــــــــــــــــــــــ

: برزه. من اخليل   : يف األلف . دعى بامسه   :  أبس به    ٦٤/٢٦/١٤٣ املفضليات   )١(
مجع برطيل احلجارة املـستطيلة،     : براطيل. قوائم: عوج. قدمه قدامها فسبقها  
  .شبه حوافرها ا

  .٢١٥ وتقدم ص ٤/٦/٣٩املفضليات ) ٢(
: الفهمحزباءة  : غليظ من األرض الواحد   لا:  احلزايب ٢٩/١٢٤/٤١٦املفضليات  ) ٣(

مجع دبرة، القطعة   : الدبارا" البحرين"منسوب إىل هجر    : متقدموهم  اهلاجري  
  .من األرض تزرع 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٨٦

يف قصائدهم مظاهر   و" )٢(صبحته صاحباً   " ومسوها بالصاحب   " )١(..العيال
  .أخرى منها 
  -:ها ألبان اإلبل ؤ إسقا-١

وقد تكرر هذا املعىن لدى عدد من الشعراء منهم يزيد بن اخلذاق             
  :)٣(بقوله

ـ      أال هل      ازمأتاهـا أن شـكة ح
  وداويتها حـىت شـتت حبـشية      
  قصرنا عليهـا بـاملقيظ لقاحنـا      

   زو إذا نزت  فآضت كتيس الربل تن  

  لدي وأين قد صـنعت الـشموسا        
  كأن عليهـا سندسـاً وسدوسـا      

  الً وسديــسارباعيــة وبــاز 
ــ      اعلـى ربـذات بغلـتني خنوس

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤/٣٨/١٨٥ املفضليات ) ١(
  .٢٢٦ : تقدم ص)٢(
 يزيد بن اخلذاق الشين العبدي من بين شن بن أفصى بن عبد القـيس شـاعر                 )٣(

انظـر  .  معناه من خذق الطائر إذا رمى بذرقـه  جاهلي، وخذاق أبوه مأخوذ  
، وشرح ابـن األنبـاري      ٤٩٥ ومعجم الشعراء مع املؤتلف      ٣٣١االشتقاق  
. يعـين نفـسه     : حازم. سالح  :  شكة   ٤/٧٩/٢٩٧-١املفضليات  . ٥٩٣

جعل اطعامه  : داويتها  . اسم فرسه : الشموسا. أحسنت القيام عليها    : صنعت
. خضراء من الشعب   : حبشية. دخلت يف الشتاء  : شتت. هلا دواًء ملزيد العناية     

الطيلسان األخضر وهو ثـوب مـن    : السدوسا. نوع من الديباج    : السندس  
  .حرير يشبه شعرها بذلك 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٨٧
    

  

فقد صنعها صناعة لتمام رعايته ا، حىت مسنت فـتغري شـعرها،            
  .وكان حيبس عليها ألبان إبله حىت صارت يف مسنها وقوا كذكر الظباء 

   :)١(ويقول األخنس بن شهاب
 فهن من التعداء قب شوازب   فيغبقن أحالباً ويصبحن مثلها

  : )٢(ويقول أبو ذؤيب
  وخ فيها اإلصبعثبالين، فهي ت  قصر الصبوح هلا فشرج حلمها 

  -: محايتها -٢
محايتها من الربد أو احلر وربطها حول البيـوت التتـرك تـرود             

  :)٣(تركب إال للغارة فقط، كما قال متمم وتذهب بعيداً وال
ــه ــدواء وزدت ــه كــل ال   داويت
      فله ضـريب الـشول إال سـؤره  

  

  املوسـع بذالً كما يعطي احلبيـب        
  زع الينــبجــلُّ فهــو مربــوالُ

  ــــــــــــــــــــــــ  
. مجـع حلـب     : أحالباً  . شرب املساء     :  الغبوق ٢٠/٤١/٢٠٦ املفضليات   )١(

 ضـوامر : شوازب. ضوامر : قب. العدو : التعداء. شرب الصباح  : الصبوح  
  .تأكيد له 

: الـين .  خلـط  :شرج حلمها   . حبس  : قصر   . ٥٤/١٢٦/٤٢٧ املفضليات   )٢(
  .٢٤٥وتقدم ص . تغيب: تثوخ. الشحم 

  .٥٢-٢٥/٩/٥١-٢٤ املفضليات )٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٨٨

   :)١(وكقول سالمة بن جندل
    السكن مربوبيِفيعطى دواء قَ  ليس بأسفي وال أقين وال سغل 

فيصلَح ويسقى اللنب اخلالص الذي خيص به الضيوف وحيفظ عـن        
    عنه، واليترك فيذهب كيفما شاء، بـل حيـبس   ِهلِّاحلر والقر بعدم نزع ج 

عـن  بن اخلرشب األمناري قول سلمة يف وت، تربط داخلها كما  حول البي 
   :)٢(بين ذبيان

   األواصِراِتقَإىل عنن مستوِث  يسدون أبواب القباب بضمر 
وإكرامهم هلا إمنا هو حلاجتهم إليها لصد إغارة األعداء أو اللحاق           

   :)٣(م أي وقت يفاجأون م كما قال املزرد
   اَألطْباَء منها السالئلُ ومل متتِر   ـارٍةمقربة مل تقتعد غري غـ

  ــــــــــــــــــــــــ
يف أنفـه  : أقـىن . خفيف شـعر الناصـية      :  أسفى ١٥/٢٢/١٢١ املفضليات   )١(

 بـه   أوماخيص. الضيف  : قفى السكن . مضطرب األعضاء   : سغل. احديداب
  .مربب : مربوب. وخيبأ له من طعام 

  .١٧٥: وتقدم ص  . ٣/٥/٣٧ املفضليات )٢(
: مل تقتعـد  . مة أو على احلقيقـة    مؤثرة بالكرا :  مقربة ٣٤/١٧/٩٧املفضليات  ) ٣(

مجـع  : األطبـاء  . متسح: متتر . إال إلغارة على األعداء : غري غارة . تركب  ل
ميسح ضرعها لتدر علـى مهرهـا       طُيب من الفرس مبرتلة الثدي للمرأة أي مل         

  .األوالد : السالئل
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الثّاِنيالفصل 

 

٣٨٩

         مطلقاً مبعىن مل ت ِضعرأوهم وإن   لْحِمفال تركب إال لغارة، ومل ت ،
جيهدوا بإرضاع نتاجها فريضعونه من غريها ومن ألبان         نتجوها إال أم ال   

  .تضعف اإلبل كي ال
  
  -: احلفاظ عليها من العني بعقد التمائم عليها -٣

   :)١(اهلي ـ كما قال سلمةـ يف منظورهم اجل
  وتعقد يف قالئدها التميم  تعوذ بالرقى من غري خبٍل 

  
  -: احلفاظ على نسبها -٤
  

فال يناسلوا إال باألصائل املعروفة، ولذا يرد عندهم أمساء سالالت         
من اخليل مشهورة يفتخرون بنسبة خيلهم إليها كما قـال املـزرد عـن              

  :)٢(فرسه
  

  إىل نسب اخليل الصريح وجافل  ـا ى ـكميت عبناة السراة من
  

  :ومن أنساب اخليل املشهورة اليت وردت يف املفضليات
  ــــــــــــــــــــــــ

  .مجع متيمة : التميم . داء : خبل . مجع رقية :  الرقى١١/٦/٤٠املفضليات ) ١(
. ارتفع  : منس. موثقة اخللق قوية الظهر   :  عيناة السراة  ٢٩/١٧/٩٧ املفضليات   )٢(

  .فحالن ينسب إليهما اخليل : الصريح وجافل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور

 

٣٩٠

 )٤( وبنـات املنكـدر    )٣( وبنات القراقـر   )٢( وصاعدي )١(صرحيي
  .)٥(واألعوجيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧/١٧/٩٥املفضليات ) ١(
  .١٥/١٨/١٠٤املفضليات ) ٢(
  .١٣/٥/٣٨املفضليات ) ٣(
  .٨/١٦/٨٣املفضليات ) ٤(
  .٢٦/١٦/٨٥ املفضليات )٥(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٣٩١

  
  : الفردي واجلماعيالفخر: رابعاً

  

 وما يزال سجل حمامده خيلد به مفاخر        -لدى العريب –كان الشعر   
نفسه ومفاخر قبيلته، وكان أكثر شعراء العرب فرساناً مغاوير، مما جعـل       
شعرهم مليئاً بالفخر بأنفسهم والتحدث عن حمامدهم وحمامـد قـوم،           

 ولذا قَلَّما ختلو قصيدة من صور هلذا        وشعراء الْمفضليات من هذا القبيل؛    
  .الفخر الفردي بالنفس واجلماعي بالقبيلة

  

  :الفخر الفردي: أ
هناك خالل كثرية فخر ا شعراء املفضليات لكن أشهرها أربـع           

ة والكرم والتمتع    من الصور الفخرية، هي الشجاع     خالل ترجع إليها كثري   
  . يف مقارعة اخلصومباللّذات إبان الشباب وقوة احلجة

  

  :الشجاعة -١
 وسبيل  هالشجاعة أول أبواب الفخر بالنفس؛ ألنها طريق اد ومثن        

  :)١(احلمد وعوضه كما يقول علقمة
  

  واحلمد ال يشترى إالّ له مثـن      
  

  مما يـضن بـه األقـوام معلـوم          
  

  

  وهل يضن الناس بغري النفس واملال؟
  ـــــــــــــــ

 .يبخل: يضن. ٣٢/١٢٠/٤٠١ املفضليات  )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٣٩٢

  :)١(بنه ربعيوقد قال عمرو بن األهتم يف وصية ال
  

ــور  ــه وع ــد أول وإنّ ا  
  وإنك لن تنـال اـد حتـى       
  بنفسك أو مبالـك يف أمـور      

  

ــري   ــرم وخ ــة ك ــصدر ِغب   وم
  جتود مبـا يـضن بـه الـضمري        

    ـا الـوِريهاب ركو  ثورع الـد  
  

  :)٢(وحلاجب بن حبيب األسدي ميدح سادات قوم جاورهم
  

   ما هلما   احلمدِ  ابتغاءَ واملعطياِن
  

  ال يــشترى إالّ بأمثــانواحلمــد   
  

فقد صور هؤالء الشعراء اد بسعلة ال تقبض إال بعوض، لكنها           
سلعة غالية وعوضها ال يستطيعه إال الشجعان الكرماء الذين ال يعـرف            

 إىل قلوم طريقاً، وزاد عمرو اد صورة أخرى حيث شبهه بعقبة            اجلنب
  .كؤود وعرة عسرة املطلع، لكن عاقبه صعودها محيدة

ورسم تأبط شراً يف أول قصيدة يف املفضليات صـفات الرجـل            
  :)٣(الكامل القائد الرئيس بقوله

  ـــــــــــــــ
. املتحرج: الورع. عاقبته: ِغبة. شدائد: وعور. ٩/١٢٣/٤١٠-٧ املفضليات  )١(

 .اخلامل النؤوم: الدثور
 .١٣/١١١/٣٧١ املفضليات  )٢(
عويل إما مبعىن العويل وهو رفع الصوت بالبكاء . ١٣/١/٢٩-١٠ الفضليات  )٣(

واالستغناثة أو مبعىن املعول عليه املستغاث به، وهو األقرب إىل املعـىن ألنـه          
يقول إذا قاطعين األخالء عولت على رئيس  وسيد من السادات يقصد نفسه             

  :والبيت مرتبط بقوله بقلبه.  ذكر صفاتهمث. يومئ إىل الفخر ا
=  
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٣٩٣

  لكنما عويل إن كنت ذا عول     
  يف عـشريته  جمد   غايات   سباِق

   نواشـره  عاري الظنانيب، ممتدٍ  
  محال ألويـة، شـهاد أنديـة      

  

  على بصري بكسب احلمد سـباق       
  مرجع الصوت هداً بـني أرفـاق      

  ي املاء غـساق   مدالج أدهم واه  
  قـوال حمكمــة جــواب آفــاق 

  

  

فهو رجل شجاع ومن مظاهر شجاعته أنه قائد حـروب حيمـل     
راياا، صبور على جوب الفيايف والقفار أثناء الغزو، عارف بالـسرى يف        

سباق : الليايل املظلمة كثرية األمطار، شريف يشهد األندية، مقدم يف قومه        
قليل اللحم، وهو مما كان العرب      غايات جمد يف عشريته، يستمعون قوله،       

فهذه الصفات هي مـا     . قوال حمكمة : يفتخرون به، جمرب لألمور مطاع    
يدور حوهلا الفخر والفردي وهي يف جمملها تنتمي إىل الرياسة والقيـادة            

  .والشرف
  =  ـــــــــــــــ
  وال أقـول إذا مـا خلـة صــرمت   

  

  ياويح نفسي من شـوق وإشـفاق      
  

  

: رفاق الظنابيب: أرفاق. رافعاً صوته: هداً. يصيح آمراً ناهياً: مرجع الصوت
سار : مدالج. عروق ظاهر الذارع  : نواشره. مجع ظنبوب حرف عظم الساق    

: محال ألوية . شديد الظلمة : مطر شديد غساق  : واهي املاء . ليل: أدهم. ليالً
كلمة : قوال حمكمة. لشرفه يشهد جمامع الناس: شهاد أندية. قائد يقود السرايا
  .كثري األسفار والغزو: جواب آفاق. فاصلة لتجربته
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٣٩٤
  

  :مظاهر الشجاعة
الفروسـية وخـوض    : للشجاعة يف نظر العريب عدة مظاهر منها      

دة احلروب والسرى ليالً وقطع األمـاكن       غمرات احلروب، واكتمال ع   
  .اخلالية واملبيت ا والصرب على الشدائد

  

  :الفروسية وخوض غمرات احلروب -٢
  :)١(ومن ذلك قول مزرد

  

  فمن يك معزال اليدين، مكانـه     
  فقد علمت فتيان ذبيـان أنـين      
     وأين أرد الكبش، والكبش جامع    

  إذا كشرت عن ناا احلرب خاملُ       
  حلامي الذمار املقاتـلُ   أنا الفارس ا  

  وأرجع رحمي وهو ريـان ناهـلُ      
  

  

وعبد يغوث احلارثي يرثي نفسه فيعرض صوراً مـن فروسـيته           
  :)٢(املتميزة بقوله

  ـــــــــــــــ
. خالية يداه من السالح جلنبه:  معزال اليدين٩٥، /١٤/١٧-١٢ املفضليات  )١(

: جـامع . البطل والـسيد  : الكبش.  جيب محايته  ما: ال يعرفه الذمار  : خامل
  .املرتوي: مبعىن واحد: ريان ناهل. مقدم

ربيعة ـ بن كعب بن احلـارث،   :  عبد يغوث بن صالءة بن املعقل ـ وهو   )٢(
سبأي قحطاين، كان سيد قومه مذبح، ورئيسهم يف الغزوة اليت قال فيها هذه             

، ومسـط اآليل  ١٦/٣٢٨ انظـر األغـاين  . القصيدة، وقتل فيها بعد أن أسر    
. ١٩/٣٠/١٥٨ -١٥املفـضليات   . ٤/١٨٧، واألعـالم    ١٦/٦٣للبكري  

=  
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٣٩٥

  وقد علمت عرسي مليكـة أنـين      
ـ        وقد كنت حنار اجلزور ومعمل ال
  وكنت إذا ما اخليل شمصها القنـا      

   سـوم اجلـراد وزعتـها      وعاديٍة
   ومل أقـل    كأين مل أركب جـواداً    

  

  أنا الليث معدواً علـى وعاديـا        
  مطي، وأمضي حيث الحي ماضيا   
  لبيقاً بتـصريف القنـاة بنانيـا      
  بكفي وقد أحنـوا إيلَّ العواليـا      

  سي عن رجاليـا   فِّيلي كري ن  خل
  

  

عليه، فهو يريد ختليد مآثره، فاستعمل عـدداً        " األنا"نالحظ غلبة   
  :وتاء الفاعل مثل" أنا الليث"قصر مثل من الصيغ املؤكدة واملربزة لذلك ال

: وياء املتكلم مـن أمثـال     . وزرعتها.. كنت إذا ... كنت حنار 
  .عرسي، علي، بنانيا، كفى، إيلّ، كأين، خيلي، رجاليا

وكانوا يفتخرون ـ كثرياً ـ بضد اخليل املغرية مثل ما تقـدم يف    
 بن ضـمرة    ومثله قول ضمرة   ،...)وزرعتها... وعادية(األبيات السابقة   

  :)١(النهشلي
  =  ـــــــــــــــ

مسير الركائب سرياً   : معمل املطي . ذابح النوق : حنار اجلزور . زوجي: عرسي
صاحب لباقه وظرف وحذق ورفق أي صاحب       : لبيقاً. نفرها: مشعها. شديداً
. كففتها:  انتشاره وزعتها  :سوم اجلراد . خيالً عادية، قوم غزاه   : عادية. درجة
. من الكر ضد الفر وهو اخترام األعداء : الرماح كري : العوايل. وجهوا: أحنوا

  .من التنفيس وهو فك كربة املكروب: نفسي
ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن شل بن دارم، شاعر جـاهلي كـان    )١(

كـبري  شريف فارس شاعر بعيد الـذكر       " محزة"فسماه النعمان   " شق"مه  اس
=  
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٣٩٦

   كالطري نهت وردها   ومشعلٍة
  عليها الكماة واحلديد فمنـهم    

  

  إذا ما اجلبان يدعي وهو عاند       
  مصيد ألطراف العوايل وصائد   

  

  :)١(وقول ربيعة بن مقروم الضيب
   كأا عـصب القطـا     وواردٍة

  وزعت مبثل السيد ِد مقلِّصِ    
  وأمسر خطـي كـأن سـنانه      

  

  بالسنابك أصـهبا  تثري عجاجاً     
  لبـا كميش إذا عطفاه ماًء حت    

  شهاب غضا شـيعته فتلـهبا     
  

  

  :ـ اكتمال عدة احلرب٢
 فخر الشعراء باكتمال عدم احلربية من خيل وسيوف ورمـاح         
ودروع وأسهبوا يف وصفها ومن كان منهم قائداً فخر بفرسـانه، ومـن            

  =  ـــــــــــــــ
انظر طبقات ابن سالم    . األمر، وهو وابنه قري وحفيده شل، كلهم شعراء       

-١املفـضليات   . ٣/٢١٦، واألعـالم    ٢/٩٢٢، ومسط الـآليل     ٢/٨٥٣
كتيبة تشعل احلرب أو على التشبيه هلا بالنار املـشعلة        : مشعلة. ٢/٩٣/٣٢٥

القطيع من اجلـيش أو     : الورد. كففت: نهت. كثرة ضوء وملعان سالحها   
  .األبطال: الكماة. منحرف: عاند. ينتسب: يدعي. الطري أي أوائلها

عـصب  . كثيبة أو قطعة من اخليل: واردة. ١٠/١١٣/٣٧٦-٨ املفضليات  )١(
جـاد يف   : كميش. طويل القوائم ممحوصها  : مقلص. ضخم. مجاعاا: القطا
 رمح منسوب إىل  : أمسر خطي . ساال: عرقاً جتلبا : ماء. جانياه: عطفاه. عدوه

: شيعته. نوع من الشجر حسن التوقد واجلمر     : غضا. اخلط موضع بالبحرين  
-٧،  ١٨٧-١٠/٣٩/١٨٦-٢١/٢٤/١٣١/٩-٢٠ومثلـه   . أعنته حبطب 

١٧/٥٥/٢٤٣، ٩/٥١/٢٣٤.  
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٣٩٧

  :)١( بيتاً منها٣٨ذلك املزرد الذي وصف عتاده احلريب يف 
  

  وعندي إذا احلرب العـوان تلقحـت      
   يـذهب كـاهالً    طوال القرا قد كاد   
ــرداء ــهلَبة ج ــسهاوس ــاق مري    ب

  ضة تبعيـــةومـــسفَوحة فـــضفا
ــسبغة يف تر ــةوتـ ــة محرييـ   كـ

   يف طخية الدجى   وجوب يرىكالشمس 
  مـىت يعـل حـدة   وأَملَـس هنـدي   

ــا  ــوب كأمن ــدن الكع ــرد ل   ومطّ
  

  زلوأبدت هواديها اخلطوب الزال     
  جواد املدى والعقب واخللق كامل    
ــل ــراوة حائ ــل اهل ــة مث   موثق
  وآها القـتري جتتويهـا املعابـل      
  دالمصة ترفض عنـها اجلنـادل     
  وأبيض ماض يف الضريبة قاصـلُ     
  ذرىالبيض ال تسلم عليه الكواهل    
  تغشاه منباع من الزيـت سـائل      

  

  

  ـــــــــــــــ
األبيـات  . ٩٩-٥٠/١٧/٩٥، ٤٦، ٤٤، ٤٢، ٢٨، ١٦-١٥ املفضليات  )١(

 :فضفاضة. درع مصبوبة : مسفوحة. ٢٦٩-٢٦٨: الثالثة األوىل تقدمت ص   
. شددها املسامري : وآها القثري . منسوبة إىل تبع من ملوك اليمن     : تبعية. واسعة
نسيج من حلق يلبس حتت : تسبغه. السهام: املعابل. تعامها: تعاهدها: جتتويها
  .منسوبة إىل محري القبيلة اليمنية: محريية. تريكة أي بيضة: تركة. البيضة

  

: جـوب . الـصخور : جلنادلا. تتكسر وتتفرق : ترفض. لينة سهلة : دالمس  
: قاصل. املضروبة: الضريبة. قاطع: ماض. سيف: أبيض. قتام: طخية. ترس
مجـع  : أعلى البيض : ذري. منسوب إىل اهلند  : هندي. سيف: أملس. قاطع

: الكعوب. سهل: لدن. رمح: مطرد. أعلى الظهر : الكواهل. بيضة اخلوذات 
  .سائل: منباع. املفاصل
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٣٩٨

وإن كثرة عتاده ومضاء أسلحته دليل على ممارسته احلروب فهـو         
مدجج بالسالح ميتلك حصاناً وفرساً ودرعاً وتسبغة وبيضة وترساً         فارس  

كل عدة منها صورها بعدة صور . هندي ـ، ورحماً : وسيفني ـ أحدمها 
  .تنبئ عن اعتزازه بسالحه وحبه له ومقدرة الشاعر على التصوير

  

ومثله قول ثعلبة بن عمرو بعد أن عدد عدته احلربية مـن فـرس              
  :)١(ودرع ورمح وقوس وسيف

  

  عتاد امرئ يف احلرب الواهن القوى     
  به أشهد احلرب العـوان إذا بـدت       
  قتال امرئ قد أيقـن الـدهر أنـه        

  

  وال هو عما يقـدر اهللا صـارف         
  نواجذها وامحر منـها الطوائـف     
  من املوت الينجو والاملوت جانف    

  

  

  :)٢(وقول أيب قيس بن األسلت
  ـــــــــــــــ

حزن ـ بن زيد بن مناة، من سليمة عبد القـيس،   : ثعلبة بن عمرو ـ وقيل  )١(
املفـضليات  . انظر شرح األنباري  . شاعر جاهلي " ابن أم حزنة  "ويعرف بـ   

. أسناا على التشبيه هلا بعـالت     : عدة نواجذها : عتاد. ١٣/٧٤/٢٨٢-١١
  .مائل: جانف. النواحي: الطوائف

-٧، ٣٠٩-٩/٨٦/٣٠٨-٤ومثلـه  . ٢٨٥-١٠/٧٥/٢٨٤-٦املفضليات  )٢(
٩/٢٩/١٥٤.  
. الغـدير : النهي. واسعة: فضفاضة. درع نسجت حلقتني حلقتني   : موضونة  

: مهنـد . سـيف : ذي رونق . أدفعها: أخفرها. املنبسط من األرض  : القاع
: قراع. ترس: جمنأ. ماض حاد : وادق. قاطع: حسام. صلب: صدق. هندي

=  
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٣٩٩

ــونة  ــداء موض ــددت لألع   أع
  

ــق  ــذي رون ــين ب ــا ع   أخفره
ــس  ــدق ح ــدةص   ام وادق ح

ــاذر   ــسل ح ــرئ مستب   بزام
ـ           احلزم والقـوة خـري مـن الـ

  

ــاعِ    ــالنهي بالق ــضفاضة ك   ف
  

ــاِع ــامللح قطـ ــد كـ   مهنـ
ــراعِ  ــر قـ ــٍأ أمسـ   ومجِنـ
ــزاِع ــري جم ــد غ ــدهر، جل   لل
ــاعِ  ــة واهل ــإدهان والفكَّ   ـ

  

  

احلزم والقوة خري من    (وا قوته   ) امرئ بز(فعدته مكتملة ا زينته     
  .حىت حيذره األعداء ويهابونه) عاإلدهان والفكة واهلا

  

  :ـ السرى ليالً وقطع األماكن املخفية واملبيت ا٣
  

تعود الفارس العريب قطع البيد والفقار والـسرى بـني األوديـة            
واجلبال إما حلاجة عرضت أو متعة استشرفت إليها نفسه، وقد وصـف            

عرصاا هؤالء الفرسان الشعراء هذه األماكن ومبيتهم فيها وتعريسهم يف          
  :)١(وقطعهم هلا يف الليايل الليالء شديدة الظلمة ومن ذلك قول بشر

  =  ـــــــــــــــ
فاق من املداهنة وهي مثل الن    : اإلدهان. شجاع: مستبسل. لباس: بز. صلب

  .شدة احلرص: اهلاع. الضعف: واملخادعة، والفكة
. فالة مسيت بذلك خلرق الرياح لـه : خرق. ١٠/٩٧/٣٣٤ـ٩املفضليات  )١(

: حتـن . صـحاريه : فيافيـه . اجلن: اجلنان. تصوت كصوت الطبل  : تعزف
قائالت نصف  : متغورات. أفزعت: ذعرت. الرياح احلارة : السهام. تصوت
  .مجع أكمه اهلضاب: األكام. سراا: امعهالو. لبست: ادرعت. النهار
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٤٠٠

ــرِق  ــزتوخ ــه فع ــان في اجلن  
ــوراتٍ  ــا متغ ــرت ظباءه   ذع

  

   هامــس ــا ال  ــن ــه حت   فيافي
  هـا اإلكــامعـرت لوامعإذا اد  

  

  

       ويستوطنه إال اجلن،    ِهِب  فلبعده عن الناس صار خموفاً ال أحد يستقر 
 صوت خميف، فاجلن تعزف والرياح حتن، وهذا تـصوير          كل شيء له فيه   

  .ينبئ عن قوة قلب الشاعر ومدى شجاعته وثباته
  .)١(وللمرقش األكرب

  

ـ        زٍل ضـنٍك ال أريـد مبيتومنه  
  ودويٍة غرباء قـد طـال عهـدها       
  قطعــت إىل معروفهــا منكراــا

ـ        ا لـيالً طـويالً ومن زالًتركت  
   حولنـا   من البـومِ   وتسمع تزقاءً 

  ملقى رحلها حيث عرست   فيصبح  
  

         شدة الـروع آنـس كأين به ِمن  
  الك فيها الورد    واملـرء نـاعس   

      بعيهامة تنـسل والليـل دامـس  
وموقد       نـار مل ترمـه القـوابس   

     كما ضربت بعد اهلدوء النـواقس  
  دبت عليه الروامس   من األرض قد  

ُ  

  

  ـــــــــــــــ
ــضليات  )١( ــها-٢٢٦-١٠/٢٢٥-٦، ٣املف ــر مثل -٢٧، ٣/٦/٣٩:  انظ

: الـروع . ضيق وشـدة  : ضنك. ١٢٥-١٠،  ١٩/٧٥/٢٨٦ ٢٨/٨/٤٧
. تسرع: الك. بعد سكىن اإلنس هلا   : طال عهدها . صحراء: دوية. اخلوف
مظلم : دامس. ناقة: مهعيها. ما ال يعرف  : منكراا. ما يعرف منها  : معروفها

. صوت البـوم  : تزقاء. مجع قابس وهو طالب النار    : القوابس. شديد السواد 
درجـت  : دبـت . أقامـت : عرست. مجع ناقوس جرس الكنائس : النواقس

  .الرياح: الروامس. مشتو
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٤٠١

د فهو يستأنس ذه األماكن املوحشة، يرتل ا ويوقد ناره ال أح          
حوله فيها فقد خلت من اُألناس منذ عهد بعيد، مث يرحتل منها ويسرى ا            
فيقطعها وقد بقي من الليل بقية، وهو ال يسمع فيها غري صـوت البـوم               

 حىت مكان تعريس ناقتـه،      ،املخيف، والرياح تطمس كل أثر خلفه فيها      
وهذا يدل على وحشة هذا املكان من جهة ومن جهة أخرى يدل علـى              

وما دامت هذه البيد والقفار ذا الـشكل      . ورباطة جأشه وجسارته  ثباته  
يـداً  حاملخوف، فيحق لنا أن نتعجب مثلما تعجب تأبط شراً ـ وكان و 

صعلوكاً آلفاً هلذه الصحارى ـ من وصول طيف حمبوبته إليه وهو يف مثل  
  :)١(هذه األماكن

  يا عيد مالك من شوق وإيـراقِ      
  اًيسري على األين واحليات حمتفي    

  

  مر طيف على األهوال طـراقِ     و  
  نفسي فداؤك من سار على ساقِ     

  

  

فقد جاءه هذا الطيف سارياً متجاوزاً كل األخطـار زواحـف           
  .األرض وأهوال األحداث

  

٤ر على الشدائدـ الصب:  
افتخر الشعراء بصربهم على املصائب وعدم جزعهم وما ذاك إال          

ا ميكن أن يصيب املرء هو املوت لكوم أبطاالً مغاوير يعلمون أن أقصى م     
وما بعده جلل، ويذكر الشاعر املرقش األصغر أنه يصرب علـى خطـوب     

  ـــــــــــــــ
  .١٩٢: تقدم ص )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٠٢

الدهر اليت تؤذيه وتنحت منه كما تنحت القدوم١( ويقول اخلشب(:  
  ي مـا أصـربنِ    يا ابنة عجـالنَ   

  

  على خطوب كنحت بالقدوم     
  

  

نزلت ويذكر متمم بن نويرة ـ يف خطابه لزوجه ـ املصائب اليت   
٢(ه عليها، يقولبه، وصرب(:  

  تقول ابنة العمري مالـك بعـدما      
  يفقلت هلا طول األسي إذ سـألتنِ      

  وفقد بين أم تـداعوا فلـم أكـن        
  ولكنين أمضي علـى ذاك مقـدماً      

ي وإن هـازلتين قـد أصـابين      وإن  
  ولست إذا ما الدهر أحدث نكبـة      

     أفرعـا   البـالِ  أراك حديثاً نـاعم   
   أسـفعا   تترك الوجـه    حزنٍ ولوعةُ

ــرعا ــتكني وأض ــم أن أس   خالفه
  إذا بعض من القى احلروب تكعكعا     
  من البث ما يبكي احلزين املفجعـا      
ــضعا ــب أخ ــزوار القرائ   ورزءاً ب

  ـــــــــــــــ
حمبوبته هند جارية فاطمة بنت املنذر : ابنة عجالن. ٦/٥٧/٢٤٨املفضليات  )١(

. بري وقطع : حنت. أحداث: خطوب. ملوك العرب وكان خودناً هلما    أحد  
  .آلة احلداد اليت يسوي ا عقد األخشاب حىت تصري ناعمة ملساء: القَدوم

. مسترحياً خلواً من اهلموم: ناعم البال. طرياً: حديثاً. أي مالك تغريت: مالك )٢(
ن السفعة وهـي    م: أسفع. حرارة: لوعة. احلزن: األسي. حسن املنظر : أفرعا

: تكعكعا. أذل أيضاً : أجرع. أذل: استكني. بعدهم: خالفهم. سواد يف محرة  
حادثـة  : نكبة. املفجوع جداً : املفجعا. احلزن الشديد : البث. رجع ونكص 

. سـرور : غبطة. راٍض بالذل : أخضعا. مصيبة ثقيلة : رزءاً. ومصيبة وجائحة 
اهتز وضعف  : ضعضعات. جانب جبل سلمى  : الركن من سلمى  . جبل: متالعاً

  .ضعع: "القاموس. وخضع وذل
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٠٣

  فال فرحاً إن كنت يومـاً بغبطـة       
  فلو أن ما ألقـى أصـاب متالعـاً        

  

  زعـاً ممـا أصـاب فأوجعـا    جوال 
  أو الركن من سلمى إذاً لتضعـضعا      

  

  

 أم يصربون على الشدائد لتحصيل ذري       ويقرر عمرو بن األهتم   
اد، وإال فهم يف رفه من العيش يهيئ هلم أسباب الراحة واالسـترخاء،             

  :)١(ولكنهم تركوا الرفه وحتملوا املشاق يف سبيل اد، فيقول
  

  وكائن مـن مـصيف ال تـراين       
ــا  ــة إذا م ــاد ذعلب ــى أقت   عل
  ولو أين أشـاء كننـت جـسمي       

ـ ي علـى األمنـاط لُ     وال عبنِ  عس  

        أعرس فيـه تـستفعين احلـرور  
      أخـرى حـسري ثَـتيُم أُِديثَت  
  وغــاداين شــواء أو قــدير  
  اســد واحلريــرعلــيهن ا  

  ـــــــــــــــ
: أعـرس . مبعىن كأين أي كم من: كائن. ٢٤/١٢٣/٤١١-٢٠املفضليات  )١(

مجع قتد وهو خـشب     : أقتاد. ريح حارة : حرور. تغري لوين : تستعفين. أقيم
: لينت بالرياضة مُيثت  : اديثت. ناقة سريعة خفيفة تامة اخللق    : ذعلبة. الرحل

. الً بالبناء للفاعل، أو رضيت وسهل سريها بالبناء للمفعول        سارت سرياً سه  
: كننت. معيبه عاجزة أي على ناقة نشيطة يف وقت غريها فيها عاجز          : حسري
ضرب : األمناط. حلم مطبوخ يف قدر   : قدير. جاءين يف الغداة  : غاداين. سترت

.  فتيات يف شفاهن لَعس سـواد يف محـرة         مجع لعساء أي  : من البسط لعس  
البحور. خيار الشي : النبل. آثار: تركات. اسد ثياب مصبوغة بالزعفران   ا :

أعمل ذلـك  : وجواب لكن حمذوف مفهوم تقديره. أي كالبحور يف السخاء  
  .حرصاً على آثار قومي وحمافظة على جمدهم
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٠٤

ــ ــوم ولكن ــات ق   ي إىل ترك
  

  هم الرؤسـاء والنبـل البحـور      
  

  

  :)١(ذلك ألنه القائل
  وإن اـــد أولـــه وعـــور
  وإنـك لـن تنــال اـد حــىت   
ــور  ــك يف أم ــسك أو مبال   بنف

  

ــ   ــصدر غب ــريوم ــرم وخ   ه ك
جتــود مبــا يــضن بــه الــضمري  
  يهــاب ركوــا الــورع الــدثور

  

  

  

  :الكرم: ٢
الكرم سجية العريب وهو انتصار علـى شـح الـنفس، وبـذل             
للمعروف يف كل وجه وكل وقت، ال يعجب ضعاف النفوس، خلشيتهم           
الفقر، ولذا كثر لوم اللوام للكرماء وأكثر اللوام من النساء وقـد صـور              

، )٢(اطن من هذا اللوم على الكرم حىت صار الزمة من لوازمـه       الشعراء مو 
  :)٣(ومن ذلك لوم مسية زوج معاوية بن مالك له وإجابته هلا

  

ــود     قد غويت بـأن رأت    : قالت مسية  ــا ووف مالَن بــاو ــاً تن   حق
  ـــــــــــــــ

  .٩/١٢٣/٤١٠-٧كسابقه  )١(
 عند ٣٢٧-٣١٢ تقدم احلديث عن صور من هذا اللوم أول هذا املبحث ص )٢(

  .حلديث عن املرأةا
 اخلنابس  أم يف اللوِم ومثل مسية٣٢٤َوتقدم ص . ١١/١٠٤/٣٥٦املفضليات  )٣(

 اليت حكى املرار معاتبتها له، وقد عرضنا هلا هناك أيضاً عند احلديث عن املرأة           
)٣٢٣(.  
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٠٥

  ال أزال أعـوده    -لعمـرك –غي   
  

  مــا دام مــالٌ عنــدنا موجــود
  

  

تقدير منها لسبب ذلك، وهو     فهي تعده غاوياً إلتالفه ماله، دون       
 معرفته حقوق الغري عليه وكثرة وفادم إليه طالبني بره ورفده، فجاراهـا     
على سبيل االستهزاء ا، فعده غياً، وأصر على هذه الغواية ما دام واجداً             

  .للمال الذي ينفقه يف وجوهها
وهذا عمرو بن األهتم خياطب أم هيـثم ـ ولعلـها زوجـه ـ      

  :)١(بقوله
  

  ي فإن البخـل يـا أم هيـثمٍ        ِنذري
  يذريين وحطي يف هـواي فـإننِ      

  

  لصاحل أخـالق الرجـال سـروق        
  على احلسب الزاكي الرفيع شـفيق     

  

  

فهو يشبه البخل باللص ـ لكن اللص يسرق عرضاً زائالً، أما هو  
فيسرق ِعرضاً باقياً، يسرق األخالق، اليت يقاس ا الرجال، وبذهاا أو           

ا يقاسون؛ لذا فهو مصر على سلوك طريق البـذل          حبسب ما عندهم منه   
والعطاء حىت لو فقد حمبة حمبوبته حفاظاً على شرفه وأرومته وأصله، فهو             

ألن . يرى الشرف شيئاً ذا روح يستحق أن يشفق عليه ويعطـف عليـه            
  .روحه به وبقاءه ومكانته وعزه مرتبطة به

ـ           رم والبيت الثاين لعمرو فيه سبب من أسباب حرصهم على الك
وهو احملافظة على الشرف، وسبق أن ذكرت عند حديث الشعراء عـن            

  ـــــــــــــــ
  .٣٢٤تقدم البيتان ص . ١٢٦-٥/٢٣/١٢٥-٤املفضليات  )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٠٦

 وقد  )١(شجاعتهم أم حريصون على الشجاعة والكرم حفاظاً على اد        
كونه ذا عيال يشعر   : أشار عمرو يف قصيدته هذه إىل سببني آخرين أوهلما        

مبقدار حاجتهم واإلحسان إليهم فيقيس الناس عليهم فيحسن إىل النـاس           
  :)٢(عاراً هلذه الروح وتلك املعايناستش

ــال مِنــ  ــرمي ذو عي   يوإين ك
  

        نوائب يغـشى رزؤهـا وحقـوق  
  

  :)٣( خشيته الذم وذلك قوله:والثاين
  وكل كرمي يتقي الـذم بـالِقرى      

  

  وللخــري بــني الــصاحلني طريــق  
  

فالكرم يدفع الذم واملعروف وصنائع اخلري تؤثر لدى الـصاحلني،          
لذم عن نفسه ويستجلب هلا احلمد منهم، وعبد قيس         فيدفع الكرمي بذلك ا   

ابن خفاف يوصي ابنه جبيالً بالضيف ملا يرى له من احلق وملا خيشاه من               
  :)٤(الذم فيقول

  ـــــــــــــــ
  .٣٩٢-٣٩١: تقدم ص )١(
وقد يفهم منه معىن آخر، وهو أنه يرى أن الـدهر  . ٦/٢٣/١٢٦املفضليات  )٢(

فيتضرر عياله،  دام مقتدراًفلعل أحواله تتغري،   قلب فينبغي أن يقدم للناس شيئاً ما      
أو . ملعروفه القدمي على الناس سيجدون من حيسن إليهم جزاء وفاقـاً          -لكنهم

خلد هلم جمداً   يكون املعىن أنين ذو عيال بإحساين على أهل األرزاء واحلقوق أ          
  . على احلسب الزاكي الرفيع شفيق: يبقى هلم، فيعود هذا إىل املعىن األول

  .٢٠/٢٣/١٢٧املفضليات  )٣(
عبد قيس بن خفاف أبو جبيل الربمجي من بين عمرو بـن حنظلـة شـاعر     )٤(

، ٩٣٧ومسـط الـآليل     . ٣٢٥جاهلي، انظر معجم املرزاباين مع املؤتلـف        
  .٥/١١٦/٣٨٤-٤ املفضليات. ٤/٤٩واألعالم 

=  
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٠٧

أكرمــه فــإن مبيتــهوالــضيف   
     أهلـه  واعلم بأن الـضيف خمـرب   

  

ــة للنــ    ــك لعن ــق، وال ت   زِلح
ــه وإن مل يــسألِ   ــت ليلت   مببي

  

.  

  :)١( رجالً امسه خالد بن أمنار بقولهوهذا املثقب العبدي ميدح
  

ــ منــدىز ــي الن ــة ربع   ع اجلفن
ــة   ــا مج ــنء عطاي ــل اهل   جيع
ــه  ــنفس ب ــب ال ــايل طي   ال يب
ــةً  نــي ج ــال لعرض ــل امل   اجع

  

ــم     ــري لُِط ــسه غ ــسن جمل   ح
        ـمإن بعض املـال يف العـرض أم  
ــال إذا العــرض ســلم   تلــف امل
  إن خــري املــال مــا أدى الــذِّمم

  

  

ه عن عرضه وحسبه، فاملـال هلمـا كاجلنـة    فجوده مباله يدافع ب  
إن "يستدفع به الذم عنهما، وخري املال ما أديت به احلقوق اليت تلزمـك              

  ".خري املال ما أدى الذمم

  =  ـــــــــــــــ
يلعنه ويشتمه ويسبه من يرتل عليه لعدم إكرامه هلم: زللعنة للن.  

. القدر الكبرية: اجلفنة. مآلن: مرتع. ٢٩٥-١٨/٧٧/٢٩٤-١٥املفضليات  )١(
أي ال يتالطم يف    : لطم. نداه قدمي : اجلود والكرم، أي  : الندى. متقدم: ربعي

: أمم. العطاء واهلبة : نءاهل. جملسه فليس فيه سفهاء فهو جملس حلم وسكون       
. ساتراً على التشبيه له بالدرع    : جنة. يسري وقصد ليس فيه إسراف وال خطأ      

مجع ذمة وهي احلقوق والبيت األخري مزيد أو لعله حمرف : الذمم. قضى: أدى
  ...جيعل املال لعرِض جنة: فصوابه. فإن كان كذلك وهو مدح
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٠٨
  

  :مظاهر الكرم
  

للكرم يف نظر العريب عدة مظاهر منها إطعام الضيف أو اجلـوعى            
رامل واأليتام  أيام اجلدب، وتقدمي اخلمر للندامى يف اجلاهلية، ومالحظة األ        

  .والضعفة واإلنفاق عليهم
وأهم صفة يف الكرمي أال يشعر الضيف بضجره فيستقبله ببـشر           
وسرور ويقدم له خيار ما ميلك، فهذا عمرو يقول يف استضافته للطـارق             

  :)١(ليالً مع شدة الربد ونزول األمطار
  

  أضفت فلم أفحش عليه ومل أقـل      
  أهالً وسـهالً ومرحبـاً    : فقلت له 
  إىل الربك اهلواجد فاتقـت    وقمت  

   كأــا النتــاِجبأدمــاء مربــاِع
  

ــه   ــضيق : ألحرم ــان م   إن املك
فهــذا صــبوح راهــن وصــديق  

ــد ــوٍممقاحي ــادِل ك كا روق   
   فنيــقإذا عرضــت دون العــشاِر

  

  

، والتحية تسبق رؤية وجه الضيف، حتية       ففالبشر يعلو وجه املضي   
ــ أمـام   ) شرام(هو خري ـ وواللنب  " أهالً وسهالً ومرحباً"ة مضاعف

الضيف دائماً وطعامهم الذي يقدمونه حلوم اإلبل السمان، فهذا عـوف           
  :)٢(حاثاً على سقي الضيوف اللنب: بن األحوص يقولا

  ـــــــــــــــ
  .١٨٦: تقدمت ص )١(
وانظر ما يف املعاين الكبري البن قتيبة . اإلبل:  الشول.٧/٣٦/١٧٧املفضليات  )٢(

  .٤٠٦-١/٣٩٨يف حثهم على سقى األضياف اللنب 
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٤٠٩

  إذا الشول راحت مث مل تفد حلمهـا    
  

ــا    ــسنان عقريه ــا ذاق ال بألبا  
  

  

 فهو يرى أن اإلبل اليت ال يشرب الضيفان لبنها حقها النحر، ولذا           
صاحب إبل عنده أن حيلـب ألضـيافه        " عمراً"أوصى احلارث بن حلزة     

  :)١(ألباا
ــصرته ــرو حــني أب ــت لعم   قل
ــا  ــشول بأغباره ــسع ال   ال تك
ــا   ــيافك ألبا ــب ألض   واحلُ

  

ــاجلُ   ــن دوــا ع ــا م   وقــد حب
 ــاتج ــن الن ــدري م ــك ال ت   إن
ــنب الــواجلُ    ــإن شــر الل   ف

  

  

  :وقد صور الشعراء كل هذه املظاهر ومنها
  :ضيفإطعام ال -١

الضيف لدى العريب واجب الكرامة ولو مل يكـن معروفـاً أو ذا             
شرف، وقد تبادروا بإكرامه، وتفننوا يف إحتافه بأطايب الطعام والشراب،          
والكرماء ال يعتذرون للضيف أبداً، وبيوم على جمامع الطـرق مـشرفة         

  :)٢(عالية كما قال معاوية بن مالك
  ـــــــــــــــ

من دون اإلبل : من دوا. دنا واعترض: حبا. ٣/١٢٧/٤٣٠-١املفضليات  )١(
أن يضع على ضرع الناقة احللوب مـاء بـارداً     : الكسع: تكسع. رمل: عاجل

الذي يلي نتاج اإلبل أي قد : الناتج. بقية لبنهاب: بأغبارها. لريتفع لبنها فتسمن
  .الذي يلج يف ظهورها من اللنب املكسوع: الواجل. متوت فتصري إىل غريك

. الدار: احمللة. أراد أحد جماورتنا: تبوأ جرية. ١٠/١٠٤/٣٥٦-٩املضفليات  )٢(
يف شـدة   : مكـدود . الشعب ما بني اجلبلني وهو مكان مسارحهم      : شعبها
  .طريقنا: سبيلنا. طرق: مراصد. وضيق
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٤١٠

  بل ال نقـول إذا تبـوأ جـريةٌ        
   بيتـه  هم حيمى مراصـد   إذ بعض 

  

   ــدود ــعبها مك ــة ِش   إن احمللَّ
      عن جـاره، وسـبيلنا مـورود  

  

  

فضيفام كثريون ولذا جعل طريق بيته كأنه طريق مورد، أي بئر           
  .يشرب منها الناس

  :)١(وافتخر ربيعة بن مقروم مبكان بيته فقال
  

ــرمي  ــذم يل أين ك ــأىب ال   وي
  

   ــلُ الي ــي القَب ــوأن حملّ   اعفَ
  

  

ر الشاعر عوف بن األحوص أنه يوقد النار للـضيفان لـيالً            ويقر
  :)٢(ليهتدوا ا فيقول

  

   خيشى القواَء ودونـه    ٍحومستنِب
  رفعت له ناري فلما اهتدى ـا      

  

        هامن الليل بابا ظلمـة وسـتور  
  زجرت كاليب أن يهر عقورهـا     

  

  

وكالب الكرمي آلفة كثرة ضيفانه فال تنبح الضيف كمـا قـال            
  :)٣(املرار

  ـــــــــــــــ
  .املرتفع:اليفاع.املواجه وما كان قبل وجهك: القَبل. ٧/٣٩/١٨٦املفضليات )١(
رجل ينبح نباح الكلب أو يعوي عواء :  مستنبح٢/٣٦/١٧٦-١املفضليات  )٢(

الذئب أو يرغي بعريه أو حيدث صوتاً يطلب به نباح كالب احلي فيعـرف               
  . يهلك فيهخلالء، أي خيشى أنا: القواء. إليهموجود أناس يأوي 

رجل يسري ليالً، وجعله خابطاً ألنه : خابط ليل. ٥٢/١٦/٨٨-٥٠املفضليات  )٣(
  عبد: ينبح أسيف: يهر. ال يبصر
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤١١

ــ ــره أع ــال أنك ــق ف   رف احل
  ال تــرى كلِبــي إال آنــساً  
ــرهم  ــال ينك ــاس ف ــر الن   كث

  

ــر     ــري عقُ ــسٌ غ ــاليب أُن   وك
 ــر ــٍل مل يه ــابط لي ــى خ   إن أت
        ـرمن أسـيٍف يبتغـي اخلـري وح  

  

" أن يهـر عقورهـا   "وقول عوف قبلـه     " مل يهر "وليس بني قوله  
تعارض فهرير كالب عوف ليس عدم إلفها الضيفان لكن لكون بعـضها   

اً، أما كالب املرار فليس فيها عقور أصالً، والعقر صفة شرسـة يف             عقور
  .من تعرف من اجلريان بله الغرباءعلى بعض الكالب تعتدي حىت 

وقد أكثر الشعراء احلديث عن إكرام ضيف الليل ووصفوا حالـه           
وما يفعله من نباح أو عواء أو إرغاء بعري ـ لعل أحداً يهتدي إليه به ـ   

دة الربد واملطر وما يقدم له من كرامة وبشر، ومن ذلك           وما يالقيه من ش   
  :)١(قول عمرو بن األهتم

  ومستنبح بعـد اهلـدوء دعوتـه      
  

         وقد حان من جنم الـشتاء خفـوق  
  

  :وفيها من صور اإلكرام واحلفاوة الشيء الكثري ومنها
التحرز يف خماطبة الضيف، واحلرص على عدم جرح مشاعره بأي          

  :املضيفلفظ يفهم منه ضيق حال 
  أضفت فلم أفحش عليه ومل أقـل      

  

ــه   ــضيق : ألحرم ــان م   إن املك
  

ومنها اإلكثار من التحايا واألنس به وتقـدمي أطيـب الطعـام            
  :والشراب إليه

  ـــــــــــــــ
  .١٨٦: تقدم ذكر أكثر القصيدة وحتليل صورها يف ص )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤١٢

  فقلت له أهالً وسـهالً ومرحبـاً      
  وقمت إىل الربك اهلواجد فاتقـت     

   كأــا النتــاِجبأدمــاء مربــاِع
  

  فهــذا صــبوح راهــن وصــديق  
ــوم كاــ  ــد ك   ادل روقمقاحي

إذا عرضــت دون العــشار فنيــق  
  

  :واملبادرة بإطعامه والتفنن بإكرامه واحلفاوة به
  ران فأوقــدازوقــام إليهــا اجلــا

  فجـر إلينـا ضـرعها وسـنامها    
  فبات لنا منها وللـضيف موهنـاً      
  وبات له دون الصبا وهـي قـرة       

  

       يطريان عنها اجللـد وهـي تفـوق  
 ــق ــام عتي ــو للقي ــر حيب   وأزه

ــني زا ــواء مس ــوقش ــق وغب   ه
      حلاف ومـصقول الكـساء رقيـق  

  

  :)١(وهذا متمم يبكي ملثل هذا الضيف بعد فقد أخيه
ــك  ــان ملال ــال تبكي ــيين ه   فع

وللشِبر    فابكي مالكـاً ولب ـ ه ٍةم  
ـ      وضيٍف إذا أرغى طروقـاً بعي ره  

  

  إذا أذرت الريح الكنيـف املرفعـا        
  شديد نواحيه علـى مـن تـشجعا       

ـ       عـا  حـىت تكن   دوعان ثوى يف الِق
  

  :)٢(وشبيب بن الربصاء يفتخر بقيامه هلذا الطارق بقوله
  ـــــــــــــــ

خطرية مـن  : الكنيف. ألقت: أذرت الريح. ١٣/٦٧/٢٦٦-١١املفضليات  )١(
: أرغـى . الشجاع: البهمة. الندامى: الشرب. ملرفوع املعلى ا: املرفعا. شجر

. أقـام : ثـوى . أسري: عان. حرك بعريه حىت جيزع فيظهر صوته وهو الرغاء       
  .تقبض: القيد تكنعا: القد

مجع سنة وهو : قوام السنات. زوجه: أم الصبيني. ١٧/٣٤/١٧٢املفضليات  )٢(
 إليه وخرجـت مـن      النعاس أي إذا طرقين ضيف ليالً ولو بعد نومي قمت         

  .خمدعي ألكرمه
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٤١٣

ـ          يوقد علمـت أم الـصبيني أنِن
  

   خـروج إىل الضيف قوام الـسناتِ    
  

  :)١(وجبيهاء وصف عرته بكوا مما يقدم لبنه هلؤالء الطراق
   طـارقٍ  وويلمها كانـت غبوقـةَ    

  

     ا بيـد اإلكـامِ  ترامى   القـراوح   
  

قوم هلذا الطارق حني الـشتاء واجلـدب        وتزداد احلاجة إىل من ي    
حيث يقل املكرمون لقلة الزاد وشدة املؤونة، فهذا ضمرة بـن ضـمرة             

-بكونه مقصد مثل هذا الضيف يف مثل هـذا الوقـت          -النهشلي يفتخر 
  :)٢(بقوله

ـ     ليلٍ وطارِق مبيتـه   كنـت ح م  
  وقلت له أهالً وسـهالً ومرحبـاً      

  

         اجلميـع الروافـد إذا قلّ يف احلي  
  مته حىت غـدا وهـو حامـد       وأكر

  

  :)٣(ومثله ربيعة بن مقروم القائل
  ـــــــــــــــ

جبهاء، وامسه يزيد بن محيمة بن عبيد : جبيهاء األشجعي وجبيهاء لقبه، ويقال )١(
شاعر بدوي إسالمي، مقل وليس من الفحول، اتـصل     . بن عقيلة األشجعي  ا

  . باخللفاء ومدحهم فاشتهر
. ٦٤٠، ومسـط الـآليل      ٧٧. ، واملؤتلف مع معجم الشعراء    ١٨/٩٤األغاين  
مما يسقى لبنه   : غبوقة طارق . دعاء تعجيب : ، ويلمها ٦/٣٣/١٦٨فضليات  امل

  .اخلالية: القراوح. اهلضاب. صحارى: بيد اإلكام. لألضياف ليالً
  .مجع رافد وهم املعينون: الروافد. قصد: حم. ١١/٩٣/٣٢٦-١٠املفضليات  )٢(
: قريـت . ريح باردة من الـشمال : مشال عرية. ٧/١١٣/٣٧٦املفضليات  )٣(

. مجع كوماء وهي الناقة السمينة العظيمة الـسنام       : طعمت من القرى الكوم   أ
  .املقطع: املرعب: شحم السنام: السديف
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٤١٤

   عريـةٍ  وأضياِف ليـٍل يف مشـالِ     
  

  من الكومِ  قريت  بـا   السديفاملرع   
  

  

ومثل هذا الضيف يستحق احلفاوة للضرورة اليت نزلت به؛ ولـذا           
 أوصى عمرو بن األهتم ابنه ربعي به ـ وكان من عادم أن الضيف إذا 

، وذلك غاية يف إظهـار     )١(بأدبار بيوم حىت يهيأ له مكان     نزل بقوم نزل    
  :)٢(احلاجة إليهم فهو مبثابة اجلار ـ بقوله

  

ــيفي  ــه وض ــاري ال ينن   وج
  يـؤوب إليــك أشـعث جــفَرته  

ــه   ــة واحتفظ ــبه بالكرام   أص
  

   ــور ــت ك ــسى وراء البي   إذا أم
   ال ينهنــهها الفتــور عــوانٌ

 ــسري ــه ي ــإن منطق ــك، ف   علي
  

  
  

  :)٣(ـ امليسر٢
  ـــــــــــــــ

  .٨٣٢األنباري  )١(
يابس : أشعث. يرجع: يؤوب. رحل: كور. ١٢/١٢٣/٤١٠-١٠املفضليات  )٢(

. مصيبة إثر مصيبة: عوان. أذهبت ماله: جرفته. مغرب متغري احلال لشدة الزمان    
مدحه أو ذمـه    : يسري. خصه بنفسك : سكون احتفظه : يردها فتور : هنهاين

  .١٣٩ والبيت األول منها تقدم ص .يسري يف الناس وحتفظه الرواة
امليسر عادة متأصلة يف كرماء العرب قدميا طاملا افتخروا به وطريقته أن جيتمع  )٣(

 جياء بعشرة   املوسرون ويشتروا جزوراً يقسمه اجلازر عشرة أجزاء معلومة، مث        
قداح سبعة راحبة وثالثة خاسرة السبعة األوىل ـ الراحبة ـ لكل منها نصيب   
حسب ترتيبه خيتار كل واحد من املياسرين وعددهم سبعة قـدحاً حـسب             
قدرته، ويتوىل التحكيم بينهم فيها رجالن أحدمها املباشر لـضرب القـداح            
=  
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٤١٥

كان امليسر يف عرف اجلاهليني من أظهر مظاهر الكرماء والذي ال           
يدخل معهم يف امليسر ال يعد من األشراف، ولـذا ميـدحون األيـسار،      
ويفتخرون بالدخول معهم؛ ألم يرون أن امليسر إطعـام للمحتـاجني           

  .وتزداد قيمته أيام اجلدب والشتاء
كبار القوم بامليـسر    فهذا علقمة يفتخر باقتداره على الدخول مع        

ليطعم اجلوعى من حلوم اإلبل، ولو أن هؤالء القوم يسروا خبيل لـدخل             
  :)١(معهم أيضاً وذلك قوله

  وقد يسرت إذا ما اجلـوع كلفـه    
  لو ييسرون خبيل قد يـسرت ـا       

  

  معقَِّب من قـداح النبـع مقـروم         
  وكل ما يـسر األقـوام مغـروم       

  

  

قدح يشق على اجلوع    فاجلوع تذهبه قداح امليسر ولذلك جعل ال      
كأن اجلوع شخص ال يريد الذهاب فيضطره امليسر إىل اإلنصراف وذلك          

  =  ـــــــــــــــ
يف بالقدح اخلارج، فإذا    وحتريكها يف خريطة عنده، والثاين رقيب يتوىل التعر       

استغرق ما خرج أجزاء اجلزور العشرة، غرم مثنها من مل خيرج قدحه وقسمت 
انظر بلـوغ األرب    . حسب أنصبائهم، ووزع املياسرون اللحم على الفقراء      

أمحـد حممـد    /  واحلياة العربية من الشعراء اجلاهلي د      ٦٥-٣/٥٧لأللوسي  
  .٤٥٦-٤٥٤احلويف 

: كلفـه . دخلت معهم يف امليسر: يسرت. ٤٨/١٢٠/٤٠٣-٤٧املفضليات  )١(
شـجر  : النبـع . قدح قد شد بالعقب وهو العصب عالمة      : شق عليه معقب  

  .من الغرم وهو اخلسارة: مغروم. معضوض: مقروم. صلب
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٤١٦

  .شاق عليه فبقاؤه ببقاء الناس جوعى، أما وقد يسر األيسار هلم فال جوع
  :)١(وهذا سنان يفتخر مثله بقوله

  وقد يسرت إذا ما الشول روحهـا    
ـ       مثت أطعمت زادي غـري مدٍرخ  

  

  ــرد ــشفَّب ــاٍن العــشي ب وص اِدر  
   احمللة من جـاٍر ومـن جـادِ        أهلَ

  

            فهو يساهم يف امليسر عند احلاجة إليه حني اشتداد الربد وكَِلـب
وبعد انتهاء املـسري ال   . الشتاء، حني تروح اإلبل إىل احلظائر طلباً للدفء       

  .يدخر شيئاً من طعامه يطعمه جريانه وضيفانه ومستجدينه
فيمن يشتري أكرب قدر من أجزاء      وامليسر عبارة عن مفاخرة بينهم      

اجلزور املذبوحة ليطعمه للناس، فمنفعته عائـدة إىل غريهـم ال إلـيهم،          
  :)٢(ولذلك ال يورث عداوة بينهم كما قال املرقش األكرب

  إذا يسروا مل يورث اليسر بينـهم      
  

  فواحش ينعى ذكرهـا باملـصائف       
  

  :ـ إطعام الندماء وسقيهم٣
ر ألصحام وهم ِمن علية القوم فتية       افتخر الشعراء بسقيهم اخلم   

 مترفون بيض الوجوه كرماء حسنوا احلديث، قضى الشعراء معهم يومـاً          
  :)٣(على شرب وقصف ومن ذلك افتخار ثعلبة بن صعري بقوله

  ـــــــــــــــ
  .مستجدي:جاد.ريح باردة:شفان وصراد.٣٥١-٣٥٠/؛٤/١٠١-٣املفضليات )١(
مجع مصيب يريد : صايفامل. يعلن ويتشد: ينعى. ١٥/٥٠/٢٣٣املفضليات  )٢(

  .جمالسه حيث اخلصب وتفرغ الناس لألحاديث
-١٦ومثلـها  . ٢٥٦:  وتقدمت ص١٣١-١٩/٢٤/١٣٠-١٥املفضليات  )٣(

١٩/٨/٤٦.  
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٤١٧

  أمسى مـا يـدريك أن رب فتيـةٍ        
ـ     ذَحسين الفكاهة ال تم  حلـام مه  
ــسباِء ــاكرم ب ــوٍنب    ذارٍع ج

  رٍف شـا  فقصرت يـومهم برنـةِ    
  حــىت تــوىل يــومهم وتروحــوا

  

   ذوي نـدى ومـآثرِ     بيض الوجوهِ   
   ويف احلروب مساعرِ   ي األكُف سبطَ

   الطـائرِ   وقبـل لغـوِ    قبل الصباحِ 
   وجـدوى جـازرِ    نـةٍ جومساع مد 

ــرِ  ــال الزاج ــون إىل مق   ال ينثن
  

  

وقد أكثر الشاعر من الكنايات اإلحيائية يف مدح ندمائه مما يشعرك         
 يستحقون اإلكرام، فقد قدم هلم طعاماً طيباً من         بأم أهل شرف وسؤدد   

حلم جزور حنرها هلم وصبحهم مخراً معتقة، وأمتعهم بغناء جارية يف يـوم    
دجن فقصر عليهم بذلك طول يومهم، فراحوا منه يف سعادة ال ينثنـيهم             

  .عن لذا زجر زاجر
وشرم اخلمر واستمتاعهم باللهو هروب منهم عن مهوم احليـاة          

١( يف جاهليته-رضي اهللا عنه-ا كما قال متمم وأحزا(:  
   بشربة ريا،  ولقد سبقت العاذالتِ  

ـ         ِهجفن من الغربيب خـالص لوِن
ــةيأهلــو ــا يومــا وأهلــ    فتي

  

  وراووقـــي عظـــيم مـــرتع  
   إذا يـشن مشعـشع    الـذبيحِ  كدِم

  عــن بــثهم إذ ألبــسوا وتقنعــوا
  

  

  ـــــــــــــــ
مخر : شربة ريا. الناهيات له عن اللهو: العاذالت. ٣٠/٩/٥٢-٢٨املفضليات  )١(

ـ : جفن. باطية أوزق كبري مآلن   : راووقي عظيم مرتع  . تروي صاحبها  رم كَ
. ذا لون كالشعاع صفاءً   : مشعشع. يصب وخيلط باملاء  : أسود يشن : غربيب

  .كثر مههم حىت صار هلم كاللباس والقناع: ألبسوا وتقنعوا
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٤١٨

ب وأطول صورة يف وصف جملس اخلمر وما فيه من إطعام وشـر           
ومساع ـ وردت يف املفضليات لعبدة بن الطيب، يذكر فيها أنه توجه إىل  
حانوت اخلمار ومعه صديق كرمي السجايا حسن اخلالل لـه يف الكـرم             
أرحيية هزت من الشاعر مما جعلهما يستمعون بيومهما يف حانوت هـذا            

  :)١(اخلمار، ومنها
  

   الشمس منفتق  وقد غدوت وقَرنُ  
إذأشرف بعض أسرته  يدعو    الديك  

ــاِر ــه إىل التج ــداين بلذت    فأع
  خرق جيد إذا مـا األمـر جدبـه        
  حىت اتكأنا علـى فـرش يزينـها       

  ـ فيها الدجاج وفيها األسد م ِدخةٌر  
  يف كعبـة شــادها بـاٍن وزينــها  

  

  ودونه من سـواد الليـل جتليـلُ         
    معازيـلُ  لدى الصباح وهم قـوم   

   مشمولُ  السيفِ رخو اإلزار كصدرِ  
  ت ضـليلُ  خمالط اللـهو واللـذا    

  من جيـد الـرقم أزواج اويـلُ       
  من كل شيء يـرى فيهـا متاثيـلُ        
  فيها ذبال يـضيء الليـل مفتـولُ       

  

  

فوصف وقت غدوه حلان اخلمر، وبصحبته ندميه، وقد أضفى عليه          
صفة الكرم واالستمتاع باللذات واملالهي، كما وصف جملسهما وما فيه          

لنامجة عن الـستور    من تصاوير ومشوع تضيء حندس الليايل أو الظلمة ا        
  .املعلقة حىت يف النهار

   ب واجلرة وما يقدم هلمـا مـن   و والك نَّوبقية األبيات وصف للد
شواء وطعام شهي بيد خادم حاذق، وبعد طعام اإلفطار تنـاول مخرتـه            

  ـــــــــــــــ
  .١٦٧، تقدم ص ١٤٤-٧٢/٢٦/١٤٣-٦٦املفضليات  )١(
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٤١٩

  .واستمتع بغناء قينة حسنة الغناء، وقد كافؤوها باهلبات والعطايا
  

  

  :ـ إطعام اجلوعى واألرامل واليتامى٤
  

يفتخر العريب بإطعام الطعام، وتزداد احلاجة إىل اإلطعام يف الشتاء          
لقلة املوارد مما يزيد حاجة الناس إليه، يدفعون بذلك وطأة الشتاء، فهـذا             

  :)١(ربيعة بن مقروم يفتخر بإسعاده للمحتاجني إذا صاروا إليه يقول
  سعد يب الـضريك إذا اعتـراين      يو

  

  ويكره جـانيب البطـل الـشجاع        
  

  

ن يلتفت للضعفاء الذين ضيعهم أولياؤهم فريعاهم وحيسن     مِمهو  و
  :)٢(إليهم مما يصور لنا نوعاً من التكاتف االجتماعي يقول

  وأشعث قد جفـا عنـه املـوايل       
ــسى  ــاه فأم ــد هنأن ــرير ق   ض

  

          كـاحللس لـيس بـه زمـاع لقى  
عليـــه يف معيـــشته اتـــساع  

  

  

         ب رياح الشتاء   ومتمم بن نويرة يزداد تذكره ألخيه مالك حني
  :)٣(ملعرفته حباجة الناس إىل مثل أخيه فقد قال
  ـــــــــــــــ

  .احملتاج الضعيف: الضريك. ٥/٣٩/١٨٦املفضليات  )١(
األقارب من أبنـاء  :  املوايل.حمتاج: أشعث. ١٥/٣٩/١٨٧-١٤املفضليات  )٢(

املضاء : الزماع. الكساء: احللس. ملقى كالشيء املطروح  : لقى. العم وغريهم 
املضرور مبرض أو هزل وحنوه ويطلق     : ضرير. يف األمر والغرم أي ليس به قوة      

 .  أعطيناه: هنأناه. كثرياً على األعمى
  .٤١٢ والبيت تقدم ص .١٤/٦٧/٢٦٦، ١١ املفضليات  )٣(
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٤٢٠

ــك  ــان ملال ــال تبكي ــيين ه   فع
  

    إذا أذرت الريح  عـا فّ املر  الكنيـف  
  

  
  

  :)١(وِممن سيفقدون أخاه مالكاً األرملة وطفلها اليتيهم
  

  وأرملــة متــشي بأشــعث حمثــٍل
  

   رأسه قـد تـضوعا     ىكفرخ احلبار   
  

  

إكرامه احملتاجني  : أخيه ذا املعىن، أي   وقد ألَح متمم على وصف      
  :)٢(خاصة وقت الشتاء حني يقل البذل فقد قال

  

  فىت مل يعش يومـاً بـذم ومل يـزل     
  له تبع قـد يعلـم النـاس أنـه         
  وراحت لقاح احلي جدباً تـسوقها     
  وكان إذا ما الضيف حلّ مبالـك      
  لعمري لنعم املرء يطـرق ضـيفه      
  بذول ملا يف رحلـه غـري زمـح        

  

ــوع ح   ــه رب ــن جيتدي ــه ِمم   والي
       ف وربيـعـيعلى من يـداِني ص  
      شآمية تـزوي الوجـوه سـفوع  
  ــع ــم مني ــار أش ــضمنه ج   ت
        مـام هزيـعإذا بان مـن ليـل الت  
       وائـع جـوعإذا أبرز احلـور الر  

  ـــــــــــــــ  
  .٢١٦تقدم ص   )١(
: ربـوع . يطلب جواده وما عنده   : ، جيتديه ١٥/٦٨/٢٧٢-١٠املفضليات  )  ٢(

: لقاح احلـي . مجع تابع: تبع. يكثر حوله النازلون  : مجع ربع وهو املنزل، أي    
ريح مشال من قبـل     : شامية. مهازيل: جدباً. مجع لقحة وهي الناقة احللوب    

للوجوه : سفوع. وتقبضها من شدة بردها   تغير الوجوه جتمعها    : تزوى. الشام
يـأيت  : يطرق. ضمنه وكفله : تضمنه. تضرا وهو أثر كالسواد يكون فيها     

. قطع من اللّيل دون النصف    :هزيع. بكسر التاء أطول ليايل الشتاء    :التمام. ليالً
  .قصري خبيل: زمج
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٤٢١

وراحت لقاح احلـي جـدباً   ((ففي الشتاء تترك اإلبل لقلّة املرعى     
شآمية تزوي الوجـوه    ((ر الوجوه   وهواؤه البارد يغي  . ))...تسوقها شآمية 

، وليله طويل يضطر الضيوف إىل طلب املبيت والراحـة وكـلّ            ))سفوع
إذا أبـرز احلـور     ((: خيرج طلباً للقوت حتى الفتيات اجلميالت املخبآت      

 وائع جوعجـدة          ))الردائد جتعل أهل الكـرم والنرورات والشفهذه الض ،
على من يـداِني صـيف      ((ونون  واملروءات يعطفون على من حوهلم فيك     

، وقد افتخر عوف بن األحوص بكرمه وجوده يف ليايل الـشتاء،            ))وربيع
  :)١(وصور لنا قدوره والناس حوهلا يرقبون ما فيها وذلك يف قوله

  ـــــــــــــــ
مـا  : عايف القـدر  . خالئقي وشيمي : خليقِتي. ٧/٣٦/١٧٧-٣املفضليات  )  ١(

يكون فيها حني يردها مستعريها، وهذه عادة فيها أدب؛ إذ ال يرد مـستعري              
. توقدها: يضيؤها، أي : ينريها. القدر فارغة، بل يبقي فيها شيئاً مما طبخ فيها        

. السائل اتدي وفروته خرج يكون معه يضبع فيها ما يعطـى          : ذي الفروة 
لنار يف اجلدب خشية أن يكثـر       ال ستر دوا؛ ألنهم كانوا يسترون ا      : مربزة

ضوؤها يبشر الناظر إليه ويستدلّ . علهيم احملتاجون وهم مثلهم ال جيدون شيئاً    
 واخلـامس   ١٧٩:األول ص . والبيتان األوالن واخلامس تقدما   . ا على اخلري  

، وهذا البيت حيتمل معنيني؛ ما ذكرته هنا هو الظّاهر، وما ذكرته            ٤٠٩: ص
يفهم ضمناً فهو يريد هنا إذا حلّ الشتاء حنرنا اإلبـل؛ ألنّ            هناك معىن باطِني    

وانظر ما يف املعاِني الكبري . الشتاء يلّ فيه الطّعام حتى اللّنب فال يبقي إالّ اللّحم     
، من إشارات العرب إىل ذحبهم إلبلهم إذا مل يكن فيها لـنب             ٣٩٧-١/٣٩٦

  .يقدم لألضياف
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٤٢٢

  فال تسأليِني وأسأيل عن خليقِتـي     
  وكانوا قعـوداً حوهلـا يرقبوـا      
  ترى أنّ قدري ال تـزال كأنهـا       

  ــامـربزة ال جيعــل الـستر دو  
   حلمهـا دإذا الشول راحت مث مل تف   

  

         ـن يـستعريعايف القدر م هاإذا رد  
      ـن ينريهـا وكانت فتاة احلـي ِمم  
      هـا لذي الفروة املقـرور أم يزور  

ــنريانَإذا أَ ــد ال ــشريمخ   ها الح ب
ــسنانَ  ــا ذاق ال بألباــا عقري   ه

  

هلـها   من احلياة اجلاهليـة وعـادات أ       فاألبيات تصور لنا ألواناً   
  .وتقاليدهم

  . أن يبقي املستعري لإلناء شيئاً فيه يرده ألهله:ومنها
وكانت فتاة  (( تعاوم يف بعض األعمال كإعداد األطعمة        :ومنها
  .))احلي ِممن ينريها

 طبخ الطّعام بالعراء وعدم حجبه عن أعني احملتاجني ممـا           :ومنها
  .يكون حافزاً هلم على حضوره

لّة ما بيده إذا أوقد ناراً سترها عن األعـني،           أنّ بعضهم لق   :ومنها
وهذا يذكّرِني ببيتني تصف اجلدب وشدته ذكر فيهما املرقش األكرب هذه           

  :)١(العادة فقال
عــامــرى الطّــري    دواخــل يف ت

ـ          وخيرج الدخان من خلـل الـ
  

ــوِت   ــوٍمبي ــرمتْ  ق ــم ت    معه
      تر كلـون الكـودن األصـحمس  

  

  ـــــــــــــــ
الـربذون  : تأكل، الكودن األصحم  : رمتت. ٢٨/٥٤/٢٤٠-٢٧املفضليات  )  ١(

  .األسودليس بشديد السواد فيه صفرة أقرب إىل الغربة
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٤٢٣

وقد نفى عوف عن نفسه . دب بالستر فتغطّى نار القدور لشدة اجل    
فهم قعود حوهلا يرقبوا،    هذا العمل فقدره ونارها بارزتان للجميع ولذا        

  .وهو يطبخ هلم فيها النوق السمان
  

ويف األبيات صورة اجلوعى وهم قعود ينظرون إىل القـدر مـن            
رٍف خفي يرقبون نضج ما فيها حتى لكأنّ أعينـهم ختتـرق معـدا              ط

، وتزامحهم وإحاطتهم ـا     ))قعوداً حوهلا يرقبوا  ((ضج ما فيها    نلتستطلع  
  .صمعكالسوار بامل

  

وتشبيه القدر باألم حيمل معاين احلنان والشفقة بثها الـشاعر يف           
اجلماد، وكذا نظرة البؤساء إىل من ينفعهم نظرة من يـرى فيـه حنانـاً        

  .وشفقة عليه
  

عنى؛ فالزيادة ال تكون إالّ     ، توحي وتؤكّد هذا امل    ))يزورها((: وقوله
حملبوٍب من حمٍب، وتقيد التردد عليها؛ ألنه رجل كرمي قدره مآلى كـلّ             

، من جتسيد املعاين وبثّ روح      ))بشرياً((وإطالقهم على ضوء النار     ... حني
احلياة يف اجلوامد، فالنور جامد لكنه يف نظر احملتاج يوحي له خبٍري، فكأنه             

  .إليهيبشره ويدعوه 
  

قدر املرقش األكرب يف جزء منها،      وتشبه صورة قدر عوف صورة      
وهو يف عقد صلة نسب وقرابة بني القدر والضعفاء حوهلا فقد جعلـهم            
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٢٤

  :)١(املرقش عياالً هلا يف قوله مفتخراً بقدره
  

   ترى مشط الرجـال عياهلـا      وقدٍر
  ا له و إذا ما الصحب مل جيتو     ضحوٍك

  

  نـس هلا قـيم سـهل اخلليقـة آ         
  وال هو مضباب على الزاد عـابس      

  

  

 يرون أنفسهم عياالً هلا فغريهم من بـاب أوىل،          ءفإن كان األشدا  
فقد كفتهم مؤونة البحث عن الطّعام، ولذا صاروا عياالً هلا كاألم تطعـم     

  .أبناءها
يف وصـفه   ويف الصورة زيادات تدلّ على كرم صاحب القـدر          

ـ املسؤول عن القدر وإعداد الطّعام و   : تقدميه وهو ما عرف يف عصرنا بـ
، ولعلّه يقصد هنا نفسه؛ إذ إنّ من الكرم أن يباشر املرء تقدمي   ))السفرجي((

الطّعام لضيوفه، ال كونه يتولّى الطّبخ، فقد كانوا يتركون غريهم يتـواله            
  .وهذا هو غالب أحواهلم

فقد وصف هذا القيم حبسن اخللق واملؤانسة لضيوفه والبشاشة يف          
  .)٢(ههم كي تنشرح نفوسهم فيطيب هلم الطّعام فيكثرون األكل منهوجو

  ـــــــــــــــ
مجع أمشط وهو من خـالط      : مشط الرجال . ١٣/٤٧/٢٢٦-١٢املفضليات  )  ١(

تعوهلم فهم هلا كالعيال وهم األبناء وكـل مـن       : عياهلا. سواد رأسه الشيب  
طيب النفس ذا : آنس. لني الطّباع: سهل اخلليقة. قائم بشأا: قيم. تكفل م
  .كاحل الوجه كريهه:عباس. خييل أو حقود: مضياب.يكرهوه:جيتووا له.أنس

  ):٧٧جمموعة املعاين (وهذا غاية اجلود، هذا يذكّرنا بقول اخلرِميي )  ٢(
  أضاحك ضيِفي قبل إنزال رحله     وخيصب عندي واحملل جديب
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٢٥

وكان من عادم تعجيل الطّعام للضيوف، وهذا من احلفاوة ـم       
ورعايتهم، فقد يكون أحدهم جائعـاً، فيزيـد االنتظـار جوعـه، ويف            
املفضليات صورة حوارية بني رجٍل حمتاٍج جائٍع وبني مطعمه يـستعجله           

  ى ولو مل ينضج يف نظر الطّعام، فإنّ احملتاج جلوعه يراه تام            تقدمي اللّحم حت
النضج وحيلف على ذلك، وهي صورة فخر الشاعر احلادرة ـا مـدلالً             

  :)١(حملبوبته مسية على كرمه؛ وذلك قوله
عومض تغلـي املراجـل حتتـه      ر  

   ليمينــهولـدي أشــعث باسـطٌ  
  

  وِععجلــت طبختــه لــرهط جــ  
    تـورعِ  مل ي  قسماً لقـد أنـضجت  

  

فهو حريص على تعجيل طبخته، ومع ذلك فأحد هؤالء ميد يده            
يستعطفه ويستجديه ويقسم له بأنه قد نضج، فكأنه يقسم عليه أن ينزله،            

ووصـفه  . فالصورة اليت رمسها هلذا األشعث صورة تـستجلب الـشفقة      
، يوحي بـشدة ضـعفه      ))باسط ليمينه ((بالتسرع واحللف على غري بينٍة      

ـ    وض  مـن   ))قـد (( و ))الالم((، و ))اليمني((: رورته وحكاية قوله املؤكّد ب
، تفيد حرصه على إقناع املطعـم       ))قسماً لقد أنضجت  ((مؤكّدات القول   

  .كي يعجل طعامه وينزله من على ناره
ومن مظاهر الكرم أن يبذلوا الطّعام لرفقتهم يف السفر أيضاً، فهذا           

 ومـا   - رئيسهم ينزهلم حيث شاء    وكان هو –عبدة يصف إطعامه لرفاقه     
  ـــــــــــــــ

مجع مرجل،  : املراجل. حلم مل ينضج  : معرض. ٢١/٨/٤٦-٢٠املفضليات  )  ١(
  .مل يتأثّم من احللف على غريالواقع:مل يتورع.وهو ما يطبخ فيه كالقدر وحنوه
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٢٦

قدم هلم من طعاٍم بعد أن أوردهم ماء بعيد العهد بالِورد؛ لكونه يف مكاٍن              
  :)١(خموٍف فقد قال

  ملا وردنـا رفعنـا ظـلّ أرديـةٍ        
ــه  ــه طاخب ــقر مل ينهئ   ورداً وأش

  

  وفــار بــاللّحم للقــوم املراجيــلُ  
  ما غري الغلي منـه فهـو مـأكولُ        

  

غـىن الـشاعر    :  هذا املكـان يعِنـي     وإعداد طعام كثري يف مثل    
، وكثرة خرياته وكرمه؛ حيث استطاع أن يطعم قوماً جياعاً يف           ))املطعم((

مفازه، ومن تصويره جوعهم أنهم خيتطفون اللّحم حتى ولـو مل ينـضج      
ورد ((: ، ووصف اللّحم بأنه   ))ما غري الغلي منه فهو مأكول     ((وهو فوق نار    

  .)٢(نه النضج بالورد وما مل ينضج باألشقر، على تشبيه ما أخذ م))وأشقر
ويف املفضليات معاٍن تنبئ عن حرص العريب على فعل املعـروف           

 واحملتاجني إليه جديرة باإلشارة، ومما خيص هذا املبحـث        ومعرفة مصادره 
م حلاجة املرضع اليت طال ليلها وقلّ قوـا، أو ال           فا الت -غري ما تقدم  –

طفٍل مغرٍم بالرضاع هلج به، وال لنب فيها لشدة         قوت عندها، وقد بليت ب    
ما ا من الضر فكأنها تعيش ببطنني جائعني؛ بطنها وبطـن رضـيعها،             
فتحمل مهه أكثر من محلها مهها، وقد التفت شبيب بن الربصاء إىل مثـل          
هذه املرأة فأرخص هلا اللّحم وقدمه إليها طيبة به نفسه بعد أن غـاىل يف              

  ـــــــــــــــ
حلـم مل   : أشقر. حلم أمحر قد نضج   : ورداً. ٥٠/٢٦/١٤١-٤٩املفضليات  )  ١(

  .١٦٧ وتقدم ص .مل ينضجه: مل ينهئه. ينضج
  . ٢٨٥شرح األنباري : انظر)  ٢(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٢٧

  :)١(فخر ذا بقولهشرائه، وقد 
  

  وإني ألغلي اللّحـم نيئـاً وإنِنـي    
  إذا املرضع العوجاء باللّيل عزهـا     

  

         ن يهني اللّحـم وهـو نـضيجلَِمم  
       على ثـديها ذو ودعـتني هلـوج  

  

  

واللّحم ال يرتفع مثنه إالّ يف اجلدب أيام الشتاء لقلّته، ومع ذا فهو             
يه كثري، ويعلم أنه لن يأكله إالّ يرخصه بعد طبخه، لعدم مباالته به فهو لد       

احملتاجون، وقد مدح متمم أخاه مالكاً بعدم اكتراثه ِبمن يأخذ اللّحم بعد            
  :)٢(جزر اجلزر؛ ألنه مل يذحبه لنفسه إنما ذحبه للجوعى، فقال

  

  وإن شهد األيسار مل يلف مالـك      
  

  على الفرث حيمى اللّحم أن يتمزعا       
  

  

للمرضع وكوا قد احننت من شدة ما       والصورة اليت رمسها شبيب     
أصاا من اجلوع وإلرهاق رضيعها هلا، فطفلها مغالب هلا ينازعها الثّدي           
منازعة ال يغفل عنه لشدة ما به من اجلوع، وهي من اجلهد حتاول منعـه               

  ـــــــــــــــ
وقد . أشتري خياره غالياً  : أغلى اللّحم نيئاً  . ١٩/٣٤/١٧٢-١٨املفضليات  )  ١(

 بأنه من أهل املسري والضرب بالقداح، ومل  -متابعني لألنباري –حكم احملقّقان   
 أنه إسالمي أموي، ينبغي أن ينزه عن امليسر ظنـاً           -عفا اهللا عنهم  –يالحظوا  

اليت : العوجاء. يكون موجوداًفقد . به، وال يعِني هذا تربئة اتمع؛ إذ ذاك منه
: ذو ودعـتني  . غلبها: عزها. اضطربت خلقتها هزاالً من اجلوع حتى احننت      

كناية عن الطّفل؛ ألنّ بعضهم عليه الودع ظنا منهم أنها حتفظه وقـد حـرم    
  .مغرم بالثّدي والرضاعة: هلوج. اٍإلالم ذلك

  .١٦/٦٧/٢٦٧املفضليات )  ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٢٨

إنها صورة تستحق العطف والشفقة واحلنان      –فال تستطيع شفقةً وضعفاً     
ٍة بائسٍة قد يكون هلا يف كلّ جمتمٍع فقـٍري مثـيالت،   والرعاية؛ ألنها المرأ 
  .يغفل الكثريون عنها

  

ومثة صورة أخرى من صور الكرم فيها متيز ملحوظ رمسها عوف           
بن عطية حينما فخر بشيبه الذي مل يزده حرصاً على الدنيا بل زاده بذالً              ا

عـوم  قل الطّ شبابه حتى يف وقت الشدائد حني ت      وعطاء أكثر منه يف عهد      
  ن هو         وتفىن اللّحوم، فتشمن يشتهيها مرائحة الطّعام، فيشتهي، ولعلّ ِمم

أحوج الناس إليها؛ كاملرضعات الضعيفات كجنس مرضع شبيب، فها هو        
  :)١(عوف يقول

  

ــها ــشة مــن جهل   وقالــت كبي
       يب إالّ نـدىفما زادِنـي الـش  

  

ــارا    ــاً مع ــدمياً وحلم ــيباً ق   أش
  تــاراإذا اســتروح املرضــعات الق

  

  

يكف إنها صورة اجلائع العاجز املستحيي، يتشمم وال يستطيع أنّ          
 م مرة أخرى، ولكنها لن جتدي عليه شيئاً غـري         مشتنفسه فيعيد عملية ال   

احلسرة والندامة إالّ أن يوفق إىل جار كرمي يعطف عليه فيطعم من طعامه             
  .هذا الذي سطعت رائحته يف أنفه

  

  ـــــــــــــــ
  .ريح الشواء: القتار. تشمم: استروح. ٨/١٢٤/٤١٣-٧املفضليات )  ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٢٩
  

  :ات أيام الشبابـ التمتع باللّذ٣
جند يف طيات املفضليات قصائد لشعرائها فخروا فيها بتمـتعهم          
بامللذّات وهم يشعرون حباجتهم إىل هذا الفخر حني الكـرب بعـد فقـد        

ذة، حني يشعرون بصدود األحبة عنهم لضعفهم وقـوم  الشباب زمن اللّ 
 االستمتاع ما   مل تعرضون عنا فتمنعونا   : وكأنهم يشمخون بأنوفهم قائلني   

إن يكن ذلك لكربنا؛ فنحن قد أخذنا من احليـاة لـذة     ! بقي من حياتنا؟  
وافرة، مث يبدؤون بتعداد ملذّام اليت أسرفوا ا على أنفـسهم وذلـك             

  .مقبول من وجهة نظر اجلاهلية
خمادنة : وأهم فخر شعراء املفضليات مبا استمتعوا به إبان الشباب        

وب للصيد وحضور جمالس اللـهو مـع النـدماء          احلور الرعابيب والرك  
واملشاركة يف احلروب، واألخرية وإن كانت شاقة علـى الـنفس إالّ أنّ             

شوة النصر وذيوع الـصيت بالـشجاعة والقـوة،         نالعريب جيد ا لذّة، ل    
وقصيدة املرار بن منقذ ما هي إالّ من هذا القبيل؛ فإنه ملا أنكرته حمبوبتـه               

 سنه، عدد هلا ما متتع به إبان شبابه، مما جعلـه ال يـرى               ، لكرب ))خولة((
صدودها عنه أو ذهاب أي لذٍّة عنه اليوم شيئاً يتحسر عليه وهـو مـن               

  :)١(فقد أخذ من لذائذ احلياة ما كفاه! التعويض النفسي
  ـــــــــــــــ

-٤، ١واألبيات األربع من أوهلا     . ٩٣-١٦/٨٢القصيدة يف املفضليات رقم     )  ١(
  .٢٤٧ والبيت تقدم ص .ذو منظر حسن حمرب: حرب. ضروبه: أفنانه. ٦
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٣٠

ــي   ــة إذ تنكرِن ــب خول   عج
........  

   مـضى  ما أنا اليوم علـى شـيءٍ      
  قد لبـست الـدهر مـن أفنانـه        

ــاعم وتعلّ ــايل نـ ــت وبـ   لـ
  

ـ أم رأت خولة شـيخاً قـد كَ            رِب
  

ــولّى حبــِس ــة القــوم ت ــا ابن   ري
ــ  ــه حِب ــن حــسن من ــلَّ ف   رك

  ــر ــنني ِغ ــور العي ــزاٍل أح   بغ
  

  

فبدأ بذكر جمالسة الفتيات وحمادثتهن والتغزل ن مث حتدث عـن           
  :)١(استمتاعه بالصيد وأطال يف وصف حصانه وسرعته، فقال

  

  وتبطنـــت جمـــوداً عازبـــاً
  ببعيـــد قـــدره ذي عـــذٍر

  

ـ  ثَ  ذا نـورٍ   واكف الكوكـبِ       رِم
ــلتاٍن ــدر ص ــات املنك ــن بن    م

  

  

  :)٢(مث وصف لذّة الركوب على الناقة وأطال يف وصفها
  
  

ــةٌ ــرح يب عيديـ   ولقـــد متـ
  

  ــر وِمةُلَســس ــسر ال ــبنتاة ج    س
  

  ـــــــــــــــ
: جموداً. جوفه ووسطه : دخلت يف بطن غيث أي    : تبطنت. ٢٦-٧األبيات  )  ١(

. بعيـداً : عازباً. أمطرته مطراً غزيراً:  جادت عليه السحب، أي غيثاً أو مكاناً  
بعيـد  . كثري الثّمـر  : ثَمر. مائل النور لكثرته أو يقطر ماؤه     : واكف الكوب 

منجرد : صلتان. شعر الناصية : العذرة: ذي عذر . حصان واسع اخلطو  : قدره
فرس ينسب إليه: بنات املنكدر. يف العدو .  

رسلة . ناقة منسوبة إىل العيد حي من مهرة باليمن       : عيدية. ٣٧-٢٧األبيات  )  ٢(
  .جسور: جسر. جرئية مقدمة: سبنتاة. سهلة اجلري: السوم
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٤٣١

  :)١(وة لدى امللوك فقالظمث حتدث عن لذّة اجلاه واحل
ـ       ي الرشـا  ودخلت الباب ال أعط

  كم ترى مـن شـأنئ حيـسدِني       
  

    ــر ــري زِم ــك غ ــاِني مل   فحب
ـ     قد وراه الغـيظُ      ر يف صـدر وِغ

  

  :)٢(مث حتدث عن لذّة االنتصار على احلساد واألعداء
ــيظَ    يف أضــالعهوحــشوت الغ

لَّمل يـــضرِني ولقـــد بـــعته  
............  

 الْوعظـيم قـد أوعــدِني ِكلْــم   
...........  

  تطيعِنيويرى دوِنـي فـال يـس      
  

  ــشي ح ــو مي ــالنِقالَظَفه ــاً ك   رن
ــِق ــيِظعطَ ــصاٍب الغ ــ ب ِب وصر  

  
  ــذر ــه الن ــه من ــي دون   وأتتِن

  
   مـسمهر   مـن قتـادٍ     شوكٍ خرطَ

  

مث عاد إىل وصٍف حمبوبته وصفاً دقيقاً وصف مستمتع خبري، عوداً           
  .)٣(على بدء

  ـــــــــــــــ
ضيق اخللـق   : زِمر. أعطاِني: حباِني. الرشا مجع رشوة  . ٣٩-٣٨األبيات    )  ١(

ذو وغر هو :وغر.أفسد جوفه وأشعله ناراً عليه:وراه.مبغض:شانئ.قليل املروءة
  .٩١ والبيت اخلامس تقدم ص .م جيده املبغض واحلاسد يف صدرهحر وغ

: النقـر . مشي ضعيف ال يستطيع أن ينبسط فيه      .  حظالناً ٤٥-٤٠األبيات  )  ٢(
شجران مرا  : صاب وصرب . التواء عرق الساق أو الفخذ مما يعوق عن املشي        

. كخرط الشوك وهو قشره عن الشجرة اجتذاباً بالكف       : خرط شوك . الطّعم
  .شديد صلب: مسمهر. شجر: قتاد

  .آخر القصيدة. ٩٥-٥٣األبيات )  ٣(
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٤٣٢

خـراً  وهكذا سرد الشاعر لذائذه وما متتع به أيام قوته وشبابه مفت          
بذلك ومدالً به على على من تغيرت عليه لكربه دون مراعاة منها ـده              

  :)١(وخلقه
ــد ــإني ماج ــيباً ف ــري ش   إن ت

  

   ــر ــري غَم ــسن غ ــالء ح   ذو ب
  

وقد عدد األسود النهشلي بعض لذائذه حني رأى ضـعفه ومـا            
  :)٢(نقص من قوته فقال

ـ إما تريِني قـد بليـت وغا         ِنيض
   والصبا وعصيت أصحاب الصبابةِ  

 الً     فلقد أروحجـار مـرجعلى الت   
  

  ما نيل من بصري ومـن أجـالدي         
ــادي ــاذلِتي والن قي ــت ع   وأطع
ــادي   ــاً أجي ــايل لين ــذالً مب   م

  

........  
مث وصف استماعه بشرب اخلمر هلواً يف احلياة واسـتمتاعاً بلـذة       

  :)٣(الشباب
  ـــــــــــــــ

  .جاهل غري جمرب لألمور: غمر. ٣البيت )  ١(
. هزلت وضعفت وبليـت قـويت     : بليت. ٢١/٤٤/٢١٨-١٩املفضليات  )  ٢(

الِتجار مجع تاجر يريد بـائعي      . شخص وخلقِتي : نقصِني أجالدي : غاضِني
مبذاالً للمال واملذل القلق فكأنه قلق      : مذالً. مسرحاً شعري : مرجالً. اخلمر

عنقي ومجعه مريداً اجليد وما حوله، ولينـه        : أجيادي. مباله حتى ينفقه جلوده   
  .كناية عن الشباب

سـحبت  : غوادي. مخر خالص الشراب أو أوله    : سالفة. ٢٤-٢٢األبيات  )  ٣(
  .مزجت وخلطت مباء مطر حلالوته: تنشأ عدوة أي
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٤٣٣

  ولقد هلـوت وللـشباب لـذاذة      
  

  بــسالفة مزجــت مبــاء غــوادي  
  

 وصف اجلواري وكأنه يشري ضمناً إىل استمتاعه مبجالـستهن          مث
  :)١(والنظر إليهن

  

  والبيض متشي كالبدور وكالـدمى    
  

  ونـــواعم ميـــشني باألرفـــاد  
  

مث حتدث عن استمتاعه بالصيد على حصانه األصـيل الـسريع           
  :)٢(العدو

  

  ٍرولقد غـدوت لعـازب متنـاذَ      
  

   الــرواِدِقأحــوى املــذانب مؤِنــ  
  

  :)٣(ام القصيدة لذّة ركوب ناقة ليلحق الظّاعنني من أحبتهويف خت
  

    جبـسرةٍ  ولقد تلـوت الظّـاعنني   
  

ـ  م ٍدجأُ   اِجهقابِ  ِةرالـس  ـ  ج اِدم  
  

  

وختم القصيدة حبكمٍة أفادها إياه الدهر وهي أنّ كلّ اللّذائذ تزول        
  :)٤(آخر األمر

  

لــذكرهفــإذا وذلــك المهــاه   
  

   هرــ  والـد   ساد يعقـب صـاحلاً بف
  

  

 حني تذكر حمبوبته سلمى     ))الفحل((وكذلك فعل علقمة بن عبدة      
ريات قدمية استمتع فيها بكلّكبعد كرب فقد حتول ذكرها إىل استعراض لذ    

  ـــــــــــــــ
  .٢٨-٢٥ األبيات)  ١(
  .٣٣-٢٩األبيات )  ٢(
  .٣٥-٣٤ انالبيات)  ٣(
  .ال بقاء باهلاء ال بالتاء: المهاه). ٣٦(آخر يبت من القصيدة )  ٤(
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٤٣٤

  :)١(ما يتمتع به الشباب اجلاهلي آنئٍذ فقال
    ي كأنّ غـربحتـط بـه    فالعني من   

..........  
   ا من ذكر سلمى وما ذكرى األوانَ     

  

ــحاركُ دمهــاُء   ــِبه    حمــزوما بالقت
  

 فاهالغيـبِ    إالّ الس وظـن   تـرجيم   
  

لقد وصفها مستمتعاً بذكراها، ومتنى اللّحاق ا كأنما يالحـق          
سراباً أو طيفاً ويف واقع األمر إنما يسترجع ذكرياته واستمتاعه بركـوب          

  :)٢(ناقته للسري وراءها حني رحلتها
ـ  ملء الدرع خر    الوشاحنيِ رفِْص   ةٌعب

  هل تلحقِني بأخرى احلي إذ شحطوا     
  

ــ   ــا رش ــزوماكأنه ــت مل    يف البي
ــِذلْجــاِنةٌي    علكــوم الــضحِل كأت

  

.........  
فلما رأى ذلك مستحيالً لتبدل احلالة ودوران الزمان أخذ يعـدد           

  :)٣(ملذّاته،فبدأ بوصف حضوره وجمالس اللّهو والطّرب وشربه اخلمرفيها
  ـــــــــــــــ

جلد ثور يتخذ دلواً تنزعه من البئر       : غرب. ١٢/١٢٠/٣٩٨،  ٨املفضليات  )  ١(
 ملتقى((. غارا: حاركها. ناقة سوداء : دمهاء. تعتمد يف جذبه  : حتط به . ناقة

أمر ال يقدر عليه وال يعلـم       : رجيم. اإلكاف على السنام  : القتب. ))الكتفني
  .مدى حتقّقه

موضع وشاحها مخيص ال ميأل درعهـا       : صفر الواشحني . ١٤-١٣األبيات  )  ٢(
: رثـأ . ناعمة: خرعبة. القميص، لعظم عجيزا متلؤه   : الدرع. لضمور بطنها 

  .٢١٠: والثّاِني تقدم ص
: عود أي: مزهر. ))شراب اخلمر((مجاعة الشراب : الشرب. ٤٥-٣٩األبيات )  ٣(

  .صافية: خرطوم. مخر من عصري عنب أبيض: صهباء. مترمن: رمن. بينهم مغن
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٤٣٥

ـ ز مِ قد أشهد الشرب فيهم    هرمن ر   
  

  عهم صـهباءُ   والقومخرطـوم   تصر   
  

........  
  :)١( يف احلرب بسيفه البتارِهِنرمث وصف لذّة النصر على ِق
  وقد غدوت على قرِنـي يـشيعِني    

  

   بـاخلري موسـوم     أخو ثقـةٍ   ماٍض  
  

........  
  :)٢(مث وصف لذّة امليسري

 وقد يسرت    ـ لَّ كَ  إذ ما اجلـوع   هفَ
  

   مقـروم   النبـعِ  معقَِّب من قـداح     
  ........  

مث وصف لذّة مصاحبته الفتيان يف السفر مع ما هم يف من شظف             
  :)٣(العيش

  وقد أصـاحب    فتيانـاً طعـام هم  
  

   فيـه تنـشيم     وحلـم  خضر املزادِ   
  

وإنها معيشة قاسية ولكن شعورهم بالسعادة مع قسوة احلياة جيعل          
  .احلياة لذيذة مجيلة

على الشدائد والسفر والـصحارى والبيـد       مث وصف لذّة الصرب     
  :)٤(املقفرة أيام القيظ

  ـــــــــــــــ
  .سيف قاطع:ماٍض.يشيعِني جيرئِني.عدوي املماثل يل بالبطولة:قرِني.٤٦البيت)  ١(
  .٤١٥: ، وقد تقدمت ص٤٨-٤٧األبيات )  ٢(
  .بدء تغير:تنشيم.طعام خيضر يف عيام من طول السفر:زادخضر امل.٤٩البيت)  ٣(
: مـسموم . يصيِني حره : يسفعِني. عيدانه: قتود الرحل . ٥١-٥٠األبيات  )  ٤(

  .حار جتيء فيه السموم
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٤٣٦

 قَ وقد علوت تحل يـسفعِني   ودالر   
  

         يوم جتيء بـه اجلـوزاء مـسموم  
  

........  
مث وصف لذّة اخليالء والتبختر أمام احلي بركوب الفرس األصيل          

  :)١(يتبع ا إبله
  وقد أقـود سـلهبةً   أمـام احلـي   

  

    ا نسب يهدي     معلـوم يف احلـي   
  

........  
وهكذا جتمع قصائد املفضليات على حمور اللّذّات القدمية لتـربز          
عنصراً نفسياً مهماً هو إعادة الثّقة للنفس اليت أثر فيها الـزمن، وحتـول              

  .)٢(االهتمام عنها، سواء اهتمام احملبوبة أم اهتمام اآلخرين
  

  : قوة احلجة ومقارعة اخلصوم-٤
د من شعراء املفضليات بقـوة حججهـم يف مقارعـة           فخر عد 

اخلصوم، مما جعلهم مرهوِبي اجلانب ختشى عداوم، ملا وهبهم اهللا مـن            
عقٍل وجتربٍة وحنكٍة ولسٍن يف القول، وقد أسهب سويد بن أيب كاهـل             
اليشكري بوصف موقف من هذه املواقف جرى له مع أحـد أعدائـه،             

فرة هذه كانت تعقد على مأل من النـاس  ويبدو أنّ مواقف اخلصومة واملنا  
حيضرها القريب والبعيد والعدو والصديق واحملب واملبغض، ممـا جيعـل           

  ـــــــــــــــ
  .٣٦٤. ٥٧-٥٢األبيات )  ١(
  .، فهما على النمط السابق١١٣، ١١٢املفضلية : انظر مثالً)  ٢(
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٤٣٧

خشية الغلبة وذلّ اهلزمية شبحاً يثِني النفوس عن اإلقدام علـى دخـول             
ميداا، فقد وصف سويد هذا املوقف وما جرى فيه وما حلق خصمه من             

  :)١(فقالهزميٍة شنعاء أذلته أبد الدهر 
  

ــلت ــٍد ناضـ   هوعـــدو جاهـ
 ــر ــساقينا مبـ ــاقعفتـ    نـ

  ــه ــادى ش ــا واألع   دوارمتين
ــاٍل ــةٌبنبـ ــا مذروبـ    كلّهـ
ــت ــةٍ خرج ــضة بين ــن بغ    ع

  إنمــا : وحتارضــنا وقــالوا 
  

         هر  عـنكم واجلمـعيف تراخي الد  
 ــورع ــه ال ــيس يثني ــاٍم ل   يف مق
  ــع ــد نق ــم ق ــال ذات س   بنب
  مل يطــق صــنعتها إالّ صــنع  

  هِريف شباب الد  هروالـد   جـذع   
       مـن كـان ضـرع ينصر األقوام  

  

  

ويف تصويره احملاجة كأنها مراماه وتناضل بسهام ما يوحى بقـوة           
وقد . احلجج واجتهاد كلّ من اخلصمني إحكام رميته وحتري مقاتل عدوه         

، وزاد هنا كوا نبـاالً      ))وارمتينا بنبال ((: كرر هذا املعىن مرة أخرى بقوله     
ن أصابته أردته قتيالً إلحراك به، لعظم ما يلحقه مـن عـار             مسمومة فم 

اهلزمية، وعرض يف فخره صورة تفصيلية حلالة خـصمه بعـد هزميتـه،             
  :)٢(فقال

  ـــــــــــــــ
  .٢٧٣: تقدم ص)  ١(
: مثقل عليه أوقار، أي   : موقر. الترف والنعيم : اإلتراف. ١٠١-٩٨األبيات    )٢(

  .العنق؛ ألنه يوضع على األرض ويوطأ عليه: املتضع. أمحال
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٤٣٨

  مث ولّــى وهــو ال حيمــى اســته
  ســاجد املنخــر ال يرفعــه  
  ــيطان ــاً ش ــي هارب من ــر   هف

ــر ــه  ف ــني ال ينفع ــي ح   مِن
  

  طائر        اإلتـراف عنـه قـد وقـع   
الطّـرف    خاشع  أصـم  املـسمتع   

        حيث ال يعطـي وال شـيئاً منـع  
ــوقر ــضع م ــل املت ــر ذلي    الظّه

  

د اهلزمية النكراء اليت أحلقها به بصور رسم فيهـا        عفصور خصمه ب  
ما وصل إليه من املهانة والذّلّة، من التولّي، وذهاب النعمة وشدة اخلضوع            

 هذا؛ حيـث    له، واالستكانة، وقد بدت اخليالء على الشاعر يف تصويره        
  .))مني((كرر نسبة ما حلق هذا اخلصم إىل نفسه بضمري ياء املتكلّم 

وختم هذه الصورة بوصفه ألسباب االنتصار من الثّبـات وقـوة           
القلب والصرب وبالغة اللّسان، بالغة تقطع اخلصم كالسيف يقطع اللّحم          

  :)١(ويكسر العظم فقال
ــادقاً   ــاً ص ــي مقام ورأى من  

  فياً صـــارماًولــساناً صـــري 
  

ــع ث   ــام الوج ــوطن كت ــت امل   اب
       قطـع يف مـا مـسكحسام الس  

  

وهكذا استطاع الشاعر مبا حِبي من قوة احلجة ورباطة اجلأش أن           
يذلّ خصمه فال يقف يف وجهه مرة أخرى، كما استطاع أن يصور لنـا              
ميدان هذه اخلصومة حتى كأننا شهود هلا، بل أشد من ذلك ملا صـاغها              

  .ن قالب فنٍي بديٍعفيه م
  ـــــــــــــــ

متصرف يف  : صريفياً. صبوراً ال يظهره  : كتام الوجع . ١٠٣-١٠٢األبيات  )  ١(
  .حده وطرفه القاطع: حسام السيف. وجوه الكالم، جمرب هلا
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٤٣٩

ومثة شاعر آخر أشاد بانتصاره على خصومه بـاحلجج القاطعـة           
والرباهني الواضحة، ولكن بنفٍس دون نفِس سويد؛ حيـث مل يتجـاوز            

  :)١(وصفه بضع أبيات أال وهو ثعلبة بن صعري املازِني الذي قال
  ولرب خصٍم جاهدين ذوي شـذا     

ــ ــاءهملُ ــى ماس   د ظــأرم عل
ــا ــن ح ــٍة م ــرةمبقال   زم ذي ِم

  

  ــِههم ِبتقــذي صــدور هــاترٍرت   
ظــاهٍروخــسأت باطلــهم حبــق   

 ــدو ــدأ الع ــريي ــر زئ   ه للزائ
  

  :فقد وصف قوم
بأنهم أعداء يتعبون عدوهم، أصـحاب أذى شـديد، تقـذف           

  .صدورهم بكلّ قبيٍح، ألداء اخلصومة
 بأنه قد عطفهـم وثنـاهم عـن         -نتيجة خماصمته ومقارعته هلم   

الضعيفة بإعالنه حقّه الظّاهر    ، ودحض حججهم الباطلة وبراهينهم      باطلهم
  .اجللي

بوصف نفسه ومقالته، وأنها صدرت من رجٍل عاقٍل جمرب، ذي          
          عقٍل شديٍد، يفكّر قبل أن يتكلّم، فيخرج رأيه شديداً ال يقَنتـه   ضوحج 

  .قوية ساطعة تبهر، مما جعلهم يذعنونه له
  ـــــــــــــــ

: جاهـدين . للمفـرد واجلماعـة   : خصم. ٢٦/٢٤/١٣١-٢٤املفضليات  )  ١(
. تقذف بالقذى وهو احلقد والعداوة والفحـش      : تقذي. أذى: شذاً. جمهدين

. عطفتهم: ظأرم. مجع ألد وهو الشديد العداوة    : لٍد. كالم قبيح : هتر هاتر 
  .يدع: يدأ. قوة وشدة عقل: مرة. زجرت ودفعت: خسأت
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٤٤٠

ف مقارعة اخلصوم باجلدل واالحتجـاج      ومن الذين افتخروا مبواق   
  :)١(عبدة بن الطّيب حيث يقول

ــ ــائم ظلفات ــصٍم ق ــام خ   هومق
ــه أَ ــأصــدرم في    درأهــمموقَ

  فرجعتهم شـتى كـأنّ عميـدهم     
  

  مــن زلّ طــار لــه ثنــاء أشــنع  
   جـوع  عض الثّقاف، وهم ظمـاءً    

  ـ يف املهد ي مثُر   ودعتيـه مرضـع   
  

     فس عن اإلقدام علـى مـواطن       رسم ابن الطّيب صورة حتجز الن
وما يترتب على ذلك مـن الـصيت        اخلصومة ملا فيها من خشية اهلزمية،       

  .الشنيع الباقي
وفخر بنفسه واقتداره عليهم وتالعبه م مينة ويسرة، كما يقلب          
النجار عوداً يصلحه، يأخذ من ميله من هنا، ويعضه بثقافه من هناك، وقد           

إذالهلم حالتهم النفسية، فإنهم لشدة خـوفهم       أعانه على التالعب م، و    
، )ظمـاء، جـوع   (منه أو من هذا املوقف حضروه غري متهيئني نفـسياً           

فاجتمع عليهم أمل اجلسم وأمل النفس مما أصام بايار عصِبي أخرسـهم            
  .وفرق كلمتهم

والبيت الثّالث ختام جملس اخلـصومة وتفـريقهم شـذر مـذر        
ن كانت كلمتهم موحدة، قد أذلوا إذالالً شـنيعاً       ، بعد أ  ))رجعتهم شتى ((

حلق الكبري قبل الصغري، حتى إنّ عمدم واملعول عليـه عنـدهم وهـو          
سيدهم قد رجع من الصغار والبهت صبياً مرضعاً خيشى عليه فـيحفظ،           

  ـــــــــــــــ
  .١١٧: وتقدمت ص. ٢١/٢٧/١٤٨-٢٠املفضليات )  ١(
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٤٤١

بعد أن كان يرجى منه النفع والضر، فقـد صـوره بـصورٍة سـاخرٍة               
 رضيٍع يف املهد معلق عليه الودع، وهذا غاية الذّلّ          استهزائية، صورة طفلٍ  

        دهم وأقواهم، فما نـال غـريه أشـدواخلسران، فإن كان هذا حال سي
  .وأنكى

وهكذا جند الصور يف مواقف اخلصومة تركز على بيان خطر هذه           
املواقف وآثارها على اخلصوم الغالب واملغلوب، مما يظهر لنا قيمة قـوة             

  .)١(رأي وصحة العقل اليت فخر ا الشعراءاحلجة وسداد ال
  

  ـــــــــــــــ
  .١٩/١٢٣/٤١١-١٨، ١٣/٣٩/١٨٧-١١: انظر مثالً)  ١(
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٤٤٢

  
  : الفخر اجلماعي-د

  

أكثر شعراء املفضليات الفخر بقبائلـهم عـزة ومنعـة، كثـرة            
وشجاعة، رفعة وإباء، جوداً ووفاًء، وذلك يف مواضع التهديد والزجـر           

  .لألعداء، ويف مواضع النسيب اليت يتوسلون ا إىل احلبيب
رب حصن يلتجؤون إليه عندما يشعرون بـالظّلم       والقبيلة لدى الع  

أو اخلوف، وإذا خلعت القبيلة فرداً من أفرادها أحس بضعفه، وجلـأ إىل             
 بعيداً  -إن كان فيه قوة وشجاعة    –اجلبال واملفاوز يعيش عيشة الصعاليك      

عن الناس، يغزوهم ويغري عليهم، وحيداً أو مع عدٍد ِممـن هـم علـى               
  :)١(خنس التغلِبيشاكلته، كما قال األ

  

  وقد عشت دهراً والغواة صحابِتي    
  رفيقاً ِلمـن أعيـا وقلـد حبلـه        
  فأديت عني ما استعرت من الصبا     

  

       أولئك خلصاِني الـذين أصـاحب  
     يق األقـاربدالـص اهوحاذر جر  
     وللمال عندي اليوم راع وكاسـب  

  

  ـــــــــــــــ
: صـحابِتي . مجع غار، وهو الـضليل    : الغواة. ٧/٤١/٢٠٤-٥املفضليات  )  ١(

قلـد  . أتعب عاذليه وأجهدهم  : أعيا. خالِني وصفوِتي : خلصاِني. أصحاِبي
أعطيـت  : ديـت أ. جراه جريرتـه وجنايتـه    : ترك ملا يئس  : مثل أي : حبله

من نفسه يرعى : راع وكاسب. ما كان عارية عندي  : ما استعرت . وأرجعت
  .١/٢٧بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب لآللوسي : وانظر. ماله وينميه
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٤٤٣

أنه أصبح  وهذا أفنون التغلِبي يعلنها صرحية حني ختلت عنه قبيلته ب         
  :)١(ال حول له وال طول فقد قال خياطبهم

  أبلغ حبيبـاً وخلـل يف سـرام       
  قد كنت أسبق من جاروا على مهل    
  فالوا علـي ومل أملـك فيالتـهم       
  لو أنِني كنت من عـاٍد ومـن إرم       
  ملا فـدوا بـأخيهم مـن مهولـة        

  

ـ         على ح أنّ الفؤاد انطوى منهمِنز  
  من ولد آدم ما مل خيلعـوا رسـِني        

ـ    ح   ِننتى انتحيت على األرساغ والثّ
ـ ربيت فيهم ولقمان ومـن         دِنِج

  أخا السكون وال جاروا على السنن     
  

  ـــــــــــــــ
أفنون لقبه بيت قاله، وامسه صرمي بن معشر من بِني تغلب، شاعر جـاهلي،              )  ١(

، واملؤتلـف مـع     ٤١٩عراء  الشعر والش : انظر. ويف املؤتلف ظامل ابن معشر    
  .٥/٦٦/٢٦٢-١املفضليات . ١٥١معجم الشعراء 

: جاروا. اجعل بالغك يتخلّل يف خيارهم: خلل يف سرام. قومه: حبيباً
مثل ضربه : خيلعوا رسِني.متمهل لثقته بنفسه وعزة قومه: على مهل. فاخروا

لى غاربه حيث شبه نفسه حني تركه قومه وختلوا عند بالبعري يلقى رسنه ع
مجع : األرساغ. اعتمدت: انتحيت. أخطأوا علي: فالوا. ويترك يرعى مهالً

رسغ وهو مفصل اليد الواصل بني الكف والذّراع، ومفصل الرجل الفاصل 
مثل . مجع ثنة وهي شعرات خترج يف رسغ الدابة: والثّنن. بني القدم والساق

ى أرساغه وثننه أو كونه قصد ضربة أيضاً لنفسه حيث شبهها ببعٍري وقع عل
السنن بضم . مصيبة هائلة: مهولة. أراذل الناس وشبههم بذلك ملا خذله قومه
 بالفتح مبعنى القصد والنهج وأ. السني مجع سنه مبعنى مالوا وخالفوا الطّبيعة

صواملراد األوىل وبه ضبط الن.  
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٤٤٤

فقبيلته قد أحزنته لتخليها عنه وقت حاجته، فظلّ وحيداً خـائر           
القوى كاجلمل املهمل اهلزيل الذي قد خارت قواه فثوى باركـاً علـى             

عينه وينصره فاضطرته احلال إىل     أرساغه وثننه، أو أنه اتجه يبحث عمن ي       
فبالغ يف تربئهم منه وجفائهم     (،  )األرساغ والثّنن (االستعانة بأراذل الناس    

، مث أراد تبكيتهم بالتأكيد على قرابته منهم، وأنه ليس غريباً عنهم،            )١()له
ولو كان غريباً ونشأ بينهم لكان له حق عليهم فكيف وهو من حلمتـهم              

خلّيهم عنه قد خالفوا سنن احلياة وقوانينها وأعـراف         إنهم بت ! وسداهم؟
  .البشر وتقاليدهم

إنّ املشاعر اليت تنبت يف نفس من طردته القبيلة تؤكّد اإلحساس            
العميق باحلاجة إليها ومبعانيها الكبرية يف نفس العريب،لذا كان من البديهي           

  : يليأن تصبح ميداناً واسعاً من ميادين فخره، واليت من أمهّمها ما
  :عزة القبيلة -أ

لّي أهلها بشيم عدة أمهها الشجاعة      حال تكون القبيلة عزيزة إالّ بت     
والكثرة، وقد حتدث الشعراء كثرياً عن عزة قبائلهم ومـن ذلـك قـول      

  :)٢(احلادرة مفتخراً أمام حمبوبته مسية
  ـــــــــــــــ

  .٢٦٢:  ص٥املفضليات حاشية رقم )  ١(
)٢  (دار يقيم فيها صاحبها حفاظاً : دار احلفاظ. ٤٦-١٥/٨/٤٥-١٣ات املفضلي

: حمـل . األكثر كـال وخـصباً   : األمرع. يرحل: يظعن. على حسبه وشرفه  
جمدت اإلبل إذا كلـت نـصف       : من قوهلم : جمد. معطوف على دار احلفاظ   

=  
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٤٤٥

ــا ــاظ بيوتن ــيم يف دار احلف   ونق
ــلُّ ــهوحم ــسرح أهل    جمــد ال ي

   أهلــهال يــسرحتغــر بــسبيل 
  

  زمنــاً، ويظعــن غرينــا لألمــرِع  
ــِع ــول ملرت ــة واحلل ــوم اإلقام   ي

ــ ــاؤه باإلصــبِعِقس ــشار لق   ٍم ي
  

فوصف قومه بإقامتهم يف الديار اليت بقاؤهم فيها يكسبهم الرفعة          
والعالء لكوا أماكن خموفة خيشاها الناس ويتحاموا، قريبة من طـرق            

نها أشار إىل كوا خميفة، فيحذر      الغزاة واملخاوف، كلّ من مر بالقرب م      
بعضهم بعضاً منها، أما هم فيقيمون فيها ثقة بعزم واعتماداً على قوم            

  .غري هيابني خماطرها
  :)١(وم عدم يف هذه العزة فقالروقد أبرز ربيعة بن مق

ــٍر ــوٍفوثغ ــه  خم ــا ب    أقمن
  يوفجعلنا الـس    مـاحبـه والر   

ــالِ  ــربن دون العي ــرداً يق   وج
ــود ــتع ــراحرب يف احل    أال ب

  

  ــه غري ــاب ب ــايه ــا أن يقيم   ن
   النظيمــاا واحلديــدنــمعاقلَ
ـ لُ ي  البيـوتِ  خاللَ    الـشكيما  نكْ

ــا ــشكى الكلوم   إذا كلمــت ال ت
  

فهم يقيمون يف هذه الثّغور املخوفة معتمدين على قوم وعتادهم          
  .من سيوف ورماح وخيل مدربة مكرمة
  =  ـــــــــــــــ

الشبع وال يكون ذلك إالّ خلوف رعاا من املكان أو يكـون مبعنـى حمـل             
. طريـق : سبيل. نه اد بسكناه به لكونه ال يقيم إالّ الشجاع        يكتسب ساك 

  .خموف: سِقم. موضع املخافة: ثغر
  .٤٥/٣٩/١٨٥-٤٢املفضليات )  ١(
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٤٤٦

ان والعراك والبقاء فيها لألقوى،     عطّفاملراعي اخلصبة يكثر حوهلا ال    
والقبيلة العزيزة هي اليت تستطيع السيطرة عليها والبقاء فيها، كما قـال            

  :)١(بشر مفتخراً بقومه بِني أسد
ــٍث ــرواد أحجــموغي ــه ال    عن

ــى   ــتم حت ــه واع ــايل نبت   ت
  أحبنـــاه حبـــي ذي حـــالٍل

  

  ــه ن ــب ــلٌفَ ــؤامذانٌو وح    ت
 ــام ــاِن ش لَجــت الع ــأن مناب   ك

ــا إذ ــربام ــع س ــاموا ري   هم أق
  

  

ـ فال أحد يرود فيه مع كثرة عشبه املوصوف بصور تؤكّد ب     ضها ع
، ))كأن منابت العلجان شـام    (( ))اعتم(( ))تغاىل نبته ((تؤام  ... بعضاً به نفل  

فظهر لنا أنه مل يتخلف عنه الناس وهو ذه الصورة املغرية من اخلـصب              
وخوف الناس منهم، ومع ذا فقبيلـة       إالّ ألمر خطري، وهو محاية أهله له،        

 قبيلة عزيزة استطاعت أن تفك عنه هذا احلصار، وهـذا احلمـى        الشاعر
:  بقولـه  ))عزم((فيحلون داخله ببيوم وما ذاك إالّ لعزهم مث أكّد معىن           

إذا أفزع أحد قطعام، مل خيفهم ذلك،       : ، أي ))إذا ما ريع سرم أقاموا    ((
  .يمون يف ذلك املوضع، غري هيابني مزعجات اللّيايلبل يزيدهم ثباتاً فيق

  ـــــــــــــــ
من يسريون يف الديار يبحثون عن      : الرواد. ٢٣/٩٧/٣٣٦-٢١املفضليات  )  ١(

. العشبينبت ثنتني ثنتني لكثرة : تؤام. نوعان من النبت  : نفل وحوذان . الكأل
مجع . ظاهر كأنه شام  : شام. نبت: العلجان. التف: اعتم. طال وكثر : تغاىل
. أخيف:ريع.مجع حلّة وهي البيت   :جعلناه مباحاً حبي ذي حالل    :أحبناه. شامة
  .إبلهم: سرم
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٤٤٧

  :)١(، قول معاوية بن مالك))أحبناه((: ومثل قوله
  إذا نزل السحاب بـأرض قـومٍ      
ــٍل شــو ــص عب   هابكــلّ مقل

ــا  ــزام مبرفقيه ــة احل   ودافع
  

ــضابا    ــانوا غ ــاه وإن ك   رعين
ــا   ــهن ثاب ــعت أعنت   إذا وض
  كشاة الربـل آنـست الكالبـا      

  

ينزلون حيث شاؤوا، حاملا يعلمون بنزول املطر     فهم لعزهم وقوم    
غري آني ألهله، والقبيلة العزيزة تتسع دائرة ملكيتـها مـن األراضـي             
ويستتب األمن يف ديارها ويطمئن رعاا، فهذا سالمة بن جندل يفتخـر            

  :)٢(بسعة أرض قومه بقوله
ـ نحتى تركنا ومـا تثنـى ظعائِ       ان  

  

ـ  يأخذن بني سوادِ       للّوب فـا  طِّ اخل
  

فنساؤهم ألمنهم يذهنب أين شئن ما بني سيف البحر إىل احلـرة            
  .لعزم ال خيشون عليهن معترضاً

  :)٣(وكذلك قول سلمة بن اخلرشب يف بِني ذبيان أبناء عمومته
  ـــــــــــــــ

. طويل: مقلّص. املطر: السحاب. ٣٦٠-٢٥/١٠٥/٣٥٩-٢٣املفضليات  )  ١(
: ووضـعها . عنان ما تقاد به الدابـة مجع : األعنة. ضخم القوائم: عبل شواه 

نـسبت  . غشب: والربل. ظبية: شاة الربل . رجع: ثايا. إلراحتها عند التعب  
  .شعرت: آنست. إليه؛ ألنها تكثر من أكله

. موضع بالبحرين مشرف علـى البحـر      : اخلط. ٣٩/٢٢/١٢٤املفضليات  )  ٢(
  .مجع البة وهي احلرة: اللّوب

. أبعـدت يف األرض   : أصعدت. مجع حلّة : حالالً. ٥/٥/٣٧-٤املفضليات  )  ٣(
  .الرمال العظيمة: العواقر. الذين جيمعون احلطب: احلطاب
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٤٤٨

    قبينـهم  وأمسوا حالالً ما يفـر   
 ى تقـاربوا   وأصعدت احلطابحت   

  

  ِر بـني فيـد وسـاجِ      ٍءعلى كلّ ما    
   فوق العـواقرِ   اِءعلى خشب الطّرف  

  

 يسكنون حلالً متفرقٍة بني     ،فهم كثريو العدد ولعزهم ال جيتمعون     
مياه القبيلة، وقد جتاوز حطام مصعدين يف البالد ال خيافون أحداً حتـى             
تقابلوا آمنني عند أقصى أرٍض ميكن أن تسلك يف الرمال العظيمـة كـلّ    

م، وأنه ال يعـرض     وخص احلطاب لضعفه  ((. ذلك لطلب خشب الطّرفاء   
  .)١())هلم لعز أصحام

            يمـيا فهذا عـوف الت وال يضري القبيلة العزيزة إحاطة األعداء
  :)٢(يقول

  ونرعى ما رعينا بـني عـبسٍ      
  وكلّهــم عــدو غــي مبــٍق

  

  وطيئها وبـني احلـي بكـرِ        
  حديٍث قرحه يـسعى بـوترِ     

  

حملارِبي يف  وقد بالغ بعض الشعراء يف وصف عزة قومه كاخلصفي ا         
  :)٣(قوله

  ـــــــــــــــ
  .٣٥األنباري ابن )  ١(
  .٧/٩٥/٣٢٨-٦املفضليات )  ٢(
اخلصفي احملارِبي نسبة إىل حمارب بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر وصرح             )  ٣(

ر للحصني كما تدلّ علـى ذلـك      الضِبي بأنّ امسه عامر شاعر جاهلي معاص      
، ٢٥٩مجهرة أنساب العرب : انظر. قصيدته ومل جيد له حمقّقا املفضليات نسبة

. ٣١٨: ، ص٩١عبد السالم هارون وحممود شـاكر للمفـضلية      : وبتحقيق
. ٢٧/٩١/٣٢٠-٢٠املفـضليات   . ٦٢٤ األنبـاري ابن  واملفضليات بشرح   

=  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٤٩

  لنا العزة القعساء ختـتطم العـدى      
  هم يطدون األرض لوال هم ارمتت     

  

  ا مث نستعـصي ـا أن خنطمـا          
  ها من ذي بيان وأعجمـا     قوفِبمن  

  

..........  
  فما يستطيع الناس عقداً نشده    

  

  وننقضه منهم وإن كان مربمـا     
  

قرت يف ملكهـم،    فالعزة مثل جبل أو صخرة راسية ثابتة، اسـت        
يضربون ا من شاؤوا من أعدائهم، وا حيتمون منهم، وملا جعل العـزة             
ثابتة هلم جعلهم أثقاالً لألرض لوال وجودهم عليها لتزلـزت وتغيـرت            

  .معاملها
  أمٍر يريدونه يطيعهم غريهم عليه وال يستطيعون خمالفتهم فيه         وأي

 أمجع الناس عليه وعبر عن      وما شاؤوا مما ال يعجبهم خالفوه وإن كان قد        
هذه العزة بالبناء تعقد حجارته ويشد بعضها ببعٍض أو باحلبل تعقد أطرافه        

وعقـد  وتشد، ومن إدالله بعزة قومه تفرقته يف العبارة بني عقد قومـه             
، والشد فيه قوة لكن قد ال       ))عقداً نشده ((: غريهم، فقد قال يف عقد قومه     

: ، أي ))وإن كـان مربمـاً    ((: ال يف عقد غريهم   يكون فيه إحكام، وقد ق    
حمكماً، فعقد قومه ال يفك على أي حاٍل كان وعقد اآلخرين يـستطيع             

  .قومه فكّه وإن أحكموا عقده وفتله

  =  ـــــــــــــــ
: ذي بيـان  . أنـوفهم : طومهم، أي نضرم على خ  : خنتطم. الثّابتة: القعساء
  .حمكما: مربما. ونصبه للقافية، وهو خطأ. دابة: أعجما. إنسان
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٤٥٠

وكاألخنس بن شهاب فبعد أن عدد القبائل احمليطة ـم وذكـر           
  :)١(معاقل كلّ قبيلٍة وديارها والتجاءهم إليها قال

  

   بأرضـنا  جازوحنن أناس ال ح   
  

        مع الغيث ما نلقى ومن هو غالب  
  

فليس هلم حاجز حيجزهم عن غريهم فهم يذهبون حيث شـاؤوا           
يرون مع كلّ مطٍر ينزل ويف كلّ خمصبة لعزم، كلّما وقع الغيث يف بلٍد              

  .صاروا إليه وغلبوا أهلها عليها
  :)٢(وقد عبر يف آخر هذه القصيدة عن هذه العزة املطلقة بقوله

  

   إلـيهم  أرى كلّ قوٍم ينظرون   
  أرى كلّ قوم قاربوا قيد فحلهم  

  

       ا يفعلون الـذّوائبوتقصر عم  
      وحنن خلعنا قيده فهـو سـارب  

  

يقول إنّ كلّ الناس يقلّدوم وحياكوم يف أفعـاهلم، ولـشرفها           
رؤساء الناس يقصرون يف هذه احملاكمة فال يـستطيعون إدراك فعـاهلم            

اً؛ فإذا كان من عادة أهل اإلبـل أن         فلعزم مثالً طري  مث ضرب   . الشريفة
يقيدوا فحول إبلهم حتى ال تبعد خشية عليها من الضياع أو النهب، فإنّ             

  ـــــــــــــــ
ومـن هـو   . ما زائدة : ما نلقي . حاجز: حجاز. ١٨/٤١/٢٠٦املفضليات  )  ١(

  .نلقى مع من هو غالب عليها فنغلبه: غالب أي
. فحلّهـم قاربوا قيـد    . الرؤساء: الذّوائب. ٢٧/٤١/٢٠٨-٢٦املفضليات  )  ٢(

وقد . ذاهب يف األرض  : سار. قصروا قيده وهو احلبل يكون يف يديه ورجليه       
هذا الشعر  ((: أورد اخلالديان عدداً من أبيات هذه القصيدة علقا عليها بقوهلما         

  .٢/٢٨٤األشباه والنظائر . ))اية الفخر وذكر العدد ووصف الشرف
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٤٥١

قبيلته يتركون الفحول دون قيد لعدم خشيتهم عليها من تعرض أحد هلـا        
  .)١(بسوء

ومن تصوير الشعراء لشجاعة قبائلهم قول عوف بن عطية مفتخراً          
  :)٢(هبقوم

ــا   ــدو بأبياتن ــا الع   غزون
  فــشتان خمتلــف بالنــا  

.........  
ــةُ  ــوال عالل ــنافل    أفراس

  منـهلٍ جـىب   إذا ما اجتبينـا     
  نــؤم الــبالد حلــب اللّقــاء
ــاً بارحــاً ــنيحاً وال جاري   س

      فاراوراعي حنيفة يرعى الـص  
ـ   يراعي اخلالءَ    وارا ونبغي الِغ

  
 ـ    لزادكم القوم   ارا خزيـاً وع

  شببنا حلـرب بعليـاء نـارا      
  وال نتقى طائراً حيـث طـارا      
  على كلّ حاٍل نالقي اليـسارا     

  ـــــــــــــــ
 تشاء وتنزل حيث تريد شبهها      وقد يكون الفحل هو القبيلة نفسها تفعل ما       )  ١(

  .بالفحل املطلق
: الغوار. العشب: اخلالء. عشب: الصفار. ٢٨/١٢٤/٤١٥-٢٠املفضليات  )  ٢(

خياطب قبائل كأنهم من قومه أو      : زادكم. جري بعد جري  : عاللة. اإلغارة
ما حول البئر بفتح اجليم، وإذا كسرت       : جىب منهل . أخذنا: اجتبينا. أحالف

السنيح ما أتى عن    : سنيحاً وال جارياً بارحاً   .  من املاء يف احلوض    فهو ما مجع  
اليمني إىل اليسار يف لغة أهل احلجاز ويف لغة جند ما أتى عن اليسار، والبارح               

مجع مهـر   : املهارا. موضع: اليسر بطن الرشاء  : اليسار. ضده عند الفريقني  
  .يقول من اجلهد يلقني أوالدهن
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٤٥٢

ــاا   ــاد بأرس ــود اجلي   نق
  

  يضعن ببطن الرشـاء املهـارا     
  

فلثقتهم بأنفسهم ولشجاعتم يغزون العدو يف عقر داره ومعهـم          
بيوم، وما فعلوا ذلك إالّ لكوم قد تعدوا اإلغارة يف زمن غريهم صاد             

معنها قد أهلاهم رعي قطعا.  
 ال لطلب الكأل، ))حلب اللّقاء ((وهم إذا قصدوا بلداً إنما يقصدونه       

كما أنهم موفقون دائماً لليسر غري مكترثني ملا يتشاءم به إن عرض هلـم،     
 وهلـذا   -كانت العرب تتشاءم مبا يعرض هلا من الطّيور والوحوش        كما  -

ـ         احلب فهم  عت  أهل حروب يطيلون اإلغارة حتى أجهدوا خيوهلم فوض
  .مهارها

  :)١(، بقوله))خولة((ويفتخر املرقش األكرب بقومه خماطباً حمبوبته 
  هال سألت بنا فوارس وائـلٍ     
  ولنحن أكثرها إذا عد احلصى    

  

  فلنحن أسـرعها إىل أعـدائها       
  ولنا فواضلها وجمـد لوائهـا     

  

والسؤال هنا طلبها أن توجهه إىل فرسان القبيلة إلرعاعهـا؛ ألنّ           
و العمدة؛ ألنهم لن يقروا إالّ ِلمن يستحق ذلك، مث عدد           إقرار الفرسان ه  

خصال فروسيتهم وتفوقهم على أقرام من السرعة والنشاط للّقاء العدو،          
ومن الكثرة ومن فعل اجلميل واأليادي البيض ومن محل اللّواء وحتصيل ما            

  .يكسب أهله اد
  ـــــــــــــــ

األيادي اجلسيمة واألفعال  : الفواضل. ٢٣٥-١١/٥١/٢٣٤-١٠املفضليات  )  ١(
  .))فضل((اجلميلة، القاموس 
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٤٥٣

  :)١(ويفتخر احلادرة بقومه بقوله
  لنـا أحـسابنا   ونقي بآِمن ما    

  وخنوض غمرة كلّ يوٍم كريهةٍ    
  

  وجنر يف اهليجا الرماح وندعي      
  تردي النفوس وغنمها لألشجع   

  

طـول  : وصورة إجرار الرماح حتمل يف ثناياها معاين عدة منـها         
الرماح وقوة الطّعنة وكثرة العتاد، واخـتالط املتحـاربني وتـشابكهم،           

، تـوحي بـشدة املعركـة       ))احلرب((بدالً عن   : واختياره كملة اهليجاء  
  .وضراوا وكثرة اهلياج واألصوات فيها

وصورة انتسام حني طعنهم أعداءهم توحي بالعزة والنخوة اليت         
ما ترى من اد إنما هو      : جتدوا يف أنفسهم، كأنه يقول خلصمه وعدوه      

ِعي كما أنّ صوت الفارس وهو يـد      . مورث يل، مما يعِني صدقه وبقاءه     
جل خصمه ملا يوقعه يف روعه مـن الـروع، وال ينتـسب إالّ       ويزيد يف   

  .األبطال الذين اشتهروا بنسبهم
وخوضهم غمرات احلروب صورة تعطينا املهارة وصدق التجربة        
مع الثّقة بالنفس واإلقدام على بينة من خماطر اإلقدام، ولكن اعتـدادهم            

  ـــــــــــــــ
أوثقـه يف نفوسـهم،   : بفتح امليم: آمن ما لينا . ١٢/٨/٤٥-١١املفضليات  )  ١(

: جنر الرماح . ما قد أمن لنفاسته أن ينحر أو خالص املال وشريفه         : وبكسرها
انوا إذا طعن أو ضرب أحدهم      ندعي ننتسب، وك  . نطعنهم ا ونتركها فيهم   

غمرة كلّ شيٍء شـدته ومزدمحـه،       : غمرة. عدوه انتسب إىل أبيه أو قبيلته     
  .يوم احلرب: يوم الكريهة) غمر(القاموس 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٥٤

غنمنـها  (( هو كاسب النصر     بأنفسهم كان كفيالً هلم بالنصر، فاألشجع     
  .))لألشجع

وقد عبر عوف التيمي عن شجاعة قومه بلبسهم ألعدائهم جلود          
  :)١(األسود والنمور بقوله

ـ ونلبس للعدو جلـود أُ     ٍدس  
  

ــِر   ــود نم ــاهم وجل   إذا نلق
  

  :)٢(ومثله قول جابر بن حِني يصف قومه
  يرى الناس منا جلد أسود ساخل   

  

   ضيغِمِدسُأل من ا ضرغاٍموفروةَ  
  

فرسم هلم صورة مفزعة؛ فهم لكثرة ما أوقعوا بأعدائهم، ولقـوة           
بأسهم خافهم الناس خوفاً شديداً حتـى تـصوروهم بأبـشع صـورة             

اجللد جلد أفعى، والـرأس     : وأشجعها، وهي صورة دابتني ختافهما الناس     
  .رأس أسد

ملشبهني، وركز الشاعر على أشد ما يفزع الناس من صور هذين ا          
فالناس يفزعهم من الثّعبان سواد لونه وملعان جلده النسالخه من جلـده            

  .القدمي، ويفزعهم من األسد رأسه وكراهية وجهه، وانتفاش إكليله
  :)٣(وعبد املسيح بن عسلة وصف شجاعة قومه بقوله

  ـــــــــــــــ
  .٥/٩٥/٣٢٨املفضليات )  ١(
قد انسلخ جلده وذلك كلّ     : ساخل. ثعبان: أسود. ٢٨/٤٢/٢١٢املفضليات  )  ٢(

  .امسان من أمساء األسد: وضيغمضرغام . جلدة الرأس: فروة. عام
  .نضرب ونقطع: نفلي. ٢/٨٣/٣٠٤املفضليات )  ٣(
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٤٥٥

  غدونا إليهم والسيوف عصينا   
  

ـ           ابأمياننا نفلـي ـن اجلمامج
  

 بفلي الرأس لتمكننه؛ ألنّ من يفلي الـرأس         فشبه ضرب السيوف  
 الشعر حتى تبدو فروة الرأس، وتشبيه السيف بالعصا كنايـة عـن             غرزي

مالزمتهم وطول مالبستهم هلا، كما يالبسون العصي، فإنّ العرب مل تكن       
تترك العصي.  

ومن الصور اليت رمسها شعراء املفضليات لشجاعة قبائلهم صورة          
 ة الضيوف كما يف قول احلارث بن حلزة اليشكري خياطـب           قورب بالس
  :)١(حمبوبته

  ولئن سألت إذا الكتيبة أجحمـت     
  نا برؤوسـهم  وحسبت وقع سيوفِ  

  

   اجلبــان األهــوِجةُعــوتبينــت ِر  
   على الطّراف املشرجِ   وقع السحابِ 

  

فقبيلته تثبت يف املواطن اليت يفْرق فيها اجلبان وتنكس الكتيبـة،           
بات يواصلون تعقّب األعداء وإبادم، يضربوم بسيوفهم علـى         ومع الثّ 

هامهم ضرباً قوياً، له صوت يشبه صوت املطر حينما يقع علـى البيـت            
املصنوع من اجللد، فأشبه الضرب املطر يف سرعته، وأشبه صوته صـوت            

  .وقعه على اجللد املشدود
  ـــــــــــــــ

رعـة  . أحجمت وكفت ورجعت  : أجحمت. ٨/٦٢/٢٥٦-٧املفضليات  )  ١(
بيت مـن   : الطّراف. املطر: السحاب. األمحق: األهوج. فَرقُه وخوفه : اجلبان

ين تقـدم ص     والبيت الثّـا   .ما أدخلت عراه ببعضها   : املشرج. جلد: أدم أي 
٢٣٧.  
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٥٦

 تصوير وقـع    ويبلغ الشاعر حمرز بن املكعرب الضبي درجة أبعد يف        
 ضربات قومه على رؤوس أعدائهم، جتعلها تصل إىل عظـام اجلمـاجم           

  :)١(وجعل اجلماجم تصيح من هوهلا، وذلك قوله
  دارت رحانا قليالً مث صبحهم    

  

   ضرب يصياهلـامِ  ةَلَ منه جِ  ح   
  

كما صوروا شدة األيام اليت خاضوها حرباً ألعدائهم كما قـال           
  :)٢(احلصني

  لـيس بنـافعي    وملا رأيت الود   
  صربنا وكان الصرب فينا سـجيةً     
  يفلقن هاماً من رجـال أعـزةٍ      

..........  
  فليت أبا شـبل رأى كرخيلنـا      
  نطارهم نستنفذ اجلـرد كالقنـا     
  عشيةَ ال تغِني الرمـاح مكاـا      

  وأن كان يوماً ذا كواكب مظلما       
ـ بأسيافنا يقطعن كفّـاً ومِ     صماع  

  علينا، وهم كانوا أعق وأظلمـا     
  

  هم بـني الـستار فأظلمـا      ليوخ
  ويستنقذون السمهري املقومـا   

   إالّ املشريف املـصمما    وال النبلُ 
  ـــــــــــــــ

معجم : انظر. حمرز بن املكعرب الضِبي شاعر جاهلي من بِني ربيعة بن كعب          )  ١(
جلة . ٣/٦٠/٢٥٢املفضليات . ٥/٢٨٤، واألعالم ٤٠٥الشعراء مع املؤتلف  

  .عِظيماا: اهلام
املثقف حمكم  : املقوما. الرماح: السمهري. ٦٦-١٣/١٢/٦٥-٤املفضليات  )  ٢(

 ٨،  ٧البيتان  . السيف: املشريف. وى البيت بالقنا بدالً من الكاف     الصنعة وير 
. أرضاً كنية فيها جحور   : خياراً. ما تكسر منه  :  قصد القنا  ٣٦٧: تقدما ص 
  .مشقة: جتشما
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٤٥٧

  أتى اللّيل ما ترىحتى لدن غدوةً   
  وأجرد كالسرحان يضربه الندى   

   القنا ِدصيطأن من القتلى ومن قِ    
  

  من اخليل إالّ خارجيـاً مـسوما      
  ما صـلدِ  وحمبوكةً كالسيد شقاءَ  
  إالّ جتـشما  خباراً فمـا جيـرين      

  

  

فمن شدة أيامهم طلوع الكواكب فيها لكثرة الغبـار والظّلمـة،      
وجعل صرب قومه عليها سجية وخلُقاً ال تكلّفاً، معتمدين على أسـيافهم،            
ومربهنني على ذلك بإبادة أعدائهم بقطع أكفهم ومعاصـمهم وتفليـق           

قهم، هامهم، وهم فعلوا ذلك برجاٍل أعز عليهم جازوهم بظلمهم وعقـو     
ال شـك  ! وما دام هذا فعلهم باألعزاء الظّلمة، فكيف سيفعلون بالبعداء؟       

أنّ احلرب ستكون أضرى وأشرس، وتصويره ميدان املعركة يظهر فيـه           
، وهذه املطاردة منهم ألعـدائهم      ))نطاردهم((،  ))كرخيلنا((شدا وقوم   

ـ           ا هـم   توحي بعدم ثبات أعدائهم لقوة املعركة وخسارم فيهـا، بينم
، )١(ةلكسـبيل املـشا   ، وعلى   ))نستنقذ اجلرد كالقنا  ((الغامنون املنتصرون   

واستدعاء الذّهن لصورة تتبع الصورة األوىل اليت رمسها من قبل، فقد هداه           
، إىل أن يستهزئ بأعدائهم فيجعلهم يـستنقذون        ))نستنقذ اجلرد ((: قوله

 من تقوية شـعور     مثلهم، لكنه استنقاذ شيء فيه هالكهم، وفيه ما يزيد        
  ـــــــــــــــ

ذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقاً أو تقـديراً؛           : املشاكلة هي )  ١(
  :كقول أِبي متام

  ها     أنى بنيت اجلار قبل الْمنزلمن مبلغ أفناء يعرب كلّ
  .٤٩٤اإليضاح . بنيت اجلار ملناسبة بناء الدار: فقال
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٥٨

اإلحباط يف نفوسهم؛ حيث تركوا الرماح يف أجساد أعـدائهم كـأنهم            
تركوها لتكون غنيمة ألعدائهم على سـبيل التبكيـت هلـم، وهـم ال      

سعفوا جرحاهم أو ليتمكّنوا مـن      يستنقذوا حقيقةً إنما خيرجوا كي ي     
  .ن موتاهمدف

فع من الـسالح    ومن صور اشتداد املعركة أن يلتحم القوم فال ين        
  :نبل وال رمح فيلجؤون إىل السيوف

  عشية ال تغِني الرمـاح مكاـا      
  

  وال النبل إالّ املشريف املـصمما       
  

، حـىت أتـى   ))لدن غـدوة ((ومن هذه الصور طول مدة املعركة      
، ومنها عدم ثبات الضعفة من اخليل وأصحاا فلم يبق إالّ األبطال            ))اللّيل

... ترى من اخليـل إالّ جارجيـاً مـسوماً، وأجـرد        ما  ((وأصائل اخليل   
  .)١( فالبقاء لألصلح واألقوى))وحمبوكة

كثرة القتلى وكسر اآلالت احلربية وسيالن الـدماء الـيت    : ومنها
  :تعوق اخليل وفرساا من السري يف ميدان املعركة

   القنا دصيطأن من القتلى ومن قِ    
  

  خباراً فمـا ميـشني إالّ جتـشما       
  

  .شقٍّة وم ميكن السري لكثرة العوائق إالّ بكلفٍةإذ ال
ر هذا املعىن بقوله بعد٢(وقد كر(:  
  ـــــــــــــــ

ويف ديوان الْمتنبـي   . ٣٩٦-٣٩/١٢٠/٣٩٥-٣٨املفضليات  : انظر مثله يف  )  ١(
  :، قوله٤/١٠١بشرح الربقوقي 

  فلله وقت ذوب الغش ناره     فلم يبق إالّ صارم أو ضبارم
  .٢٤/١٢/٦٧يات املفضل)  ٢(
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٤٥٩
  

  مبعترٍك ضنك به قـصد القنـا     
  

  صربنا له قد بلّ أفراسنا دمـا        
  

 وجعله  ))معترك((: فدلّ على شدة احلرب بالتعبري عن موقعها بقوله       
 وشدة االلتحـام،    ضيقاً ضنكاً، فاملعترك كلمة توحي بالعراك والتطاحن      

وضيق املوقع وكونه ضنكاً توحي بكثرة الفرسان والعتاد وما وقع منـهم            
 ))ضـنك ((على األرض حتى إنّ الفارس ال يستطيع السري فيه والعبـارة            

لداللتها من أحرفها نصيب فالنفس ينقطع عند النطق ا، وكذلك املكان           
 تـوحي بكثرـا     ))معتـرك ((ونسبتها بلَّ الدماء للمكان     . املوصوف ا 
فمن صرب يف مثل هذا املوقف      . ولذ حق هلم الفخر بالصرب عليه     . وسيالا

  . على غريهربحري أن يص
  

  :)١(ومن قبيل هذا الوصف قول حمرز
  

  ظلت ضباع جمريات يلذن ـم     
  ساروا إلينا وهم صيد رؤوسـهم  
  حتى حذنة مل نترك ـا ضـبعاً       
  ظلت تدوس بِني كعب بكلكلها    

  

  أحلموهن منـهم أي إحلـامِ     و  
  فقد جعلنا هلم يومـاً كأيـامِ      
  إالّ هلا جزر من شـلو مقـدامِ       
  وهم يوم بِنـي ـٍد بـإظالم       

  

  ـــــــــــــــ
. حيمـن حـوهلم   : يلذن م . موضع: جمريات. ٧/٦٠/٢٥٢-٤املفضليات  )  ١(

مجع أصـيد وهـو     : صيد. إطعام اللّحم : إحلام. أطعموهن اللّحم : أحلموهن
بقيـة  : شلو. ما جزر وهو القطعة   : جزر. موضع: حذنة. املرفوع رأسه كرباً  

  .احلرب: صدرها يعِني: كلكلها.املقتول أو امليت
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٤٦٠

فقد صور شدة املعركة بكثرة القتلى الذين صاروا طعاماً لـسباع           
جمريات وحذنة، وعلّل كثرة القتلى بتعليل طريف، فقتلـهم ألعـدائهم           

 م طلباً ِللَّلَحم فشبعن من كثـرة مـا          إلطعام هذه الوحوش اليت الذت    
أي إحلاٍم، ولكثرة ما أطعموا من هذه السباع        : أطعمن، ولذا تعجب فقال   

، كما أنّ قتلى هـذا    ))مل نترك ا ضبعاً   ((: كأنما حصر تلك الضباع فقال    
اليوم فوارس أبطال وقد ذهبوا طعاماً هلـذه الـضباع، كمـا وصـف              

تدؤون باحلرب وفيهم كرب وخيالء وال يفعـل        شجاعتهم، فهم الغزاة املب   
ذلك إالّ الواثقون بقوم املغترون بكثرم وشجاعتهم، ومع ذا فقد انقلب     
ان عليهم، فدارت رحى احلرب عليهم، فكان النتيجة أنّ مدة احلـرب            
واملعركة صارت كأنها أيام متعاقبة وحروب متالحقة، وأنهم صاروا حتت          

ها، ومن وقع حتت الصدر هلك؛ ألنّ ثقل اجلسم كلّه   صدر احلرب وكلكل  
قد ارتكز عليه، وبذلك كنى عن هالكهم وإبادم، وأنّ هـذه احلـرب             

  .كادت أن تفنيهم ومتحو جمدهم فيصريون أذالء
  :)١(ومن وصفهم آثار حروم يف أعدائهم قول بشر

  ـــــــــــــــ
القصد : مل يأت السداد. قبيلة: هوزان. ٣٣٣-٩٦/٣٣١-٢١-٩املفضليات )  ١(

كتيبـة  : شهباء. احلرب على التشبيه هلا بالناقة: الضروس. والصواب يف األمر  
: نشاص الثّريا . موضع: النسار. املشيء مستخفياً : الضراء. علّتها ألوان احلديد  

 سحاٍب جاء من جهة القبلـة       والنشاص كلّ . ما ارتفع من السحاب بنوئها    
. موضـعان : اليمامة وأوطاس . امرأة: ذات القدر ). ٥٥الريح البن خالويه    (

=  
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٤٦١

   أقبلــيوكنـا إذا قلنــا هــوازنُ 
  عطفنا هلم عطف الضروس من املال     

ــا ف ــسار كأنن ــا بالن ــا رأون   لم
  فكانوا كذات القدر مل تدر إذ غلت      
ــة   ــة فرق ــاهم فباليمام   قطعن

      دادشد مل يأت السإىل الر هـا  خطيب  
  هـا  رقيب بشهباء ال ميشي الـضراءَ    

ـا      نشاصالثّريـا هيجتـها جنو   
ــها   ــة أم تذيب ــا مذموم   أتنزهل

  هـا بيِلوأخرى بأوطـاٍس ـر كَ     
  =  ـــــــــــــــ

. طريق موطوء كمعبد: معلوب. مجع جرو، صغار الكالب: جراءها. تنج: ر
: أخذنا مجيع ما هلم على التشبيه بلحو العصى أي        : حلوناهم. غبارها: عكوا

. حمروا فعيل مبعنى مفعول الذي سلب ماله : احريبه. حالة: آلة. قشر جلدها 
. تعبها: لغوا. اخليل تدخر بعض جريها   : املبقيات. صباح: غدوة. من: لدن
. مـد بـسط   . حباهلا: أشطان الدالء . أمداً وهدفاً وراية  : غاية. قبيلة. قضرياً
ـ . الطّرد: الشد. ثاراا وعداوا أو حقادها   : ذحلها. البئر: القليب : افاإلجي

مجـع  : عضاريطنا. وهو آخر العصعص  . جع عجب : عجوا. السري الشديد 
قد : مستبطنوا البيض . مجع بيضاء أراد النساء   : البيض. عضروط وهم اإلتباع  

. ملكوهن فكأنهم وضعوهن حتت اآلباط أو كناية عـن االسـتمتاع ـن            
ع أو  ما ارتف : رهوة. صدورها واملراد أجسادهن  : جيوا. مصبوغة: مضرجة

اللّيل والقلب واملراد األول، ونص احملقّقان على       : اجلنان. اخنفض من األرض  
الثّاين واملعنى ال يؤيده دون شرح ملاهية العربة وكيف يكون القلب يفزع من             
خوف القلب إالّ على معنى بعيٍد، وهو أنّ شدة الفزع قد جتسدت يف القلوب   

       ى صار القلب خياف من نفسه ملا تصوى متكلّف       حتر فيه من الفزع وهو معن
  .لو قصده الشاعر كان حسناً
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٤٦٢

  نقلناهم نقل الكـالب جراءهـا     
  حلوناهم حلو الِعـِصي فأصـبحوا     
  لدن غدوةً حتى أتى اللّيل دوـم      
  جعلن قشرياً غايـة يهتـدى ـا       
ــة  ــهم بكتيب ــا من ــا حلقن   إذا م

  كمبِني عامٍر إنـا تركنـا نـساءَ       
   كالدمى طنا مستبطنو البيضِ  عضاري

   برهـوة   املرضـعات  تبيت النساءُ 
  

     هـا على كلّ معلوٍب يثـور عكوب  
   حريبـها  شكو اهلـوان  يعلى آلة   

  هــاقيــات لغوببوأدرك جـري امل 
  كما مد أشـطان الـدالء قليبـها      

  هــاهــا وذنوبتـذُكِّر منــها ذحلُ 
  من الشلِّ واإلجياف تدمى عجوـا   

ــضرجةً ــالزعفران جيوبم ــا ب   ه
     ـان قلوبنهـا تفزع من خوف الْج  

  

  

فحروم قوية قد أوقعت الذّهل والرعب يف قلوب أعدائهم، فإذا          
 قبيلة ودعوها إىل الصلح والسلم، مل يستطع خطيبها أن يفصح      توجهوا إىل 

عن رأيهم فيتخبط يف قوله ويتلعثم يف منطقه، وحروم شديدة قوية األثر            
كثرية السالح قوية واثقة بشجاعة فرساا، يأتون جهرة ورقيبهم يرقـب           
العدو عالنية وهم جند كثريون وفرسان أشاوس مقدمون كأنهم سحاب          

وء الرثاء كثرة وتراكما وسرعة يف املسري والتنقّل، وزاد مـن وصـف             ن
إقدامهم وحبهم للحرب وصف السحاب بأنّ ريح اجلنوب قـد هيجتـه       

  .)١(وهي ما أتت من جهة اجلنوب ومهمتها تكثري السحاب وتلقيحه
    ت وشبه العـدوحتري و رام إذا رآهم العدووهلذه الكثرة وهذا الع

تردده وحريته فيما يفعل بامرأة جاءها ضيف وقد نصبت قدرها         يف حتيره و  
  ـــــــــــــــ

  .٥٧-٥٥والريح البن خالويه ) جنب(اللّسان مادة )  ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٦٣

 فتحريت أتنزل   -استخراج السمن من الزبد   : أي–على النار لسلء مسنها     
القدر ولو مل تنضج لتكرم ضيفها فتذم على ذلك أو تبقيها على النار حتى          

  .وهذا غاية السخرية م. )١(تنضج ويتم ذوباا فيصلح مسنها
د احلرب تفرقوا شذر مذر ففرقة منـهم باليمامـة وأخـرى            وبع

             ر ن بقي فيه شجاعة منهم بالكالبه مبأوطاس وزاد من تبكيتهم أن شب
وتنبح مث عاد إىل وصف تفرقهم وما جنم عنه من ذلٍّة وهواٍن هلـم، وقـد     
استدعت له الصورة السالفة اليت شبههم بالكالب صورةً أخرى؛ حيـث           

بعضاً الكبري ينقل الصغري القوي ينقل الـضعيف شـبه نقـل            عد نقلهم   
  .الكالب صغارها

 يف وصف فرم، وسريهم     مث جعلهم يسريون يف كلّ الطّرق إمعاناً      
السريع هرباً وفَرقاً منهم يثري الغبار، وهم قد هربوا بأنفسهم مل يتركـوا             

م حلـو   حلونـاه ((: معهم من أمواهلم شيئاً يذكر ولذا شبه ذلك بقولـه         
الِعِصي((          ها حلالة يرثي هلم منها قد أذلّتهم وأرغمتهموإن ،))   على آلٍة يشكو

  .))اهلوان حريبها
وأمد احلرب قد طال من الغداة إىل اللّيل فاللّيل حـاجز، كأنـه             
منعهم وألقى عليهم، كما أنّ خيل قومه قد تعبت من مطاردم، حتـى            

  ـــــــــــــــ
وانظر فيه عدة تفسريات هلذا املثل كلّها يف فهم املراد من . ٦٤٤األنباري ابن )  ١(

 عـدم   ، أتذم يف عدم اإلنضاج وإتقان الصنعة، أو تـذم يف          ))مذمومة((: قوله
  .والذي يظهر ما اخترته أعاله. املبادرة يف إكرام الضيف، أو يف جنلها ا
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٤٦٤

  .من جريهااألصائل لغبت ومل تستفرغ بعد ما أبقت 
وقد نسب اإلصرار على املطاردة إىل اخليل، فجعلها ال تنظـر إىل           
شيٍء سوى مالحقة قبيلة قشري واتخاذهم غاية وأمداً للسباق إن وصلت           
إليه انتهت مهمتها؛ ولذا فهي مسرعة يف ذلك ال تتعـرج وال تتلـوى،              

لقبيلـة  وكلّما حلقوا كتيبة مهم زاد حقدهم عليهم بتذكر قومه ما لتلك ا           
من ذنوب اقترفوها حبق قبيلته ظلماً وعدواناً وصمهم بعار يبقى إىل األبد،            
وهو فرارهم عن أعراضهم وتركهم نساءهم يقعن يف أسر سفهاء قومـه،            

، ))عجون((فحملوهن على غري وطاء وأسرعوا ن السري فدميت لذلك          
 مفزعـة   مث استمتاع هؤالء الغالبني ن وقد مجعن يف رهوة مـن األرض           
أو أنهن . قلبوهم من شدة ظلمة اللّيل، فهن يف العراء وهو شيء مل يتعودنه      

  .تفرقن يف الصحراء فزاد لذلك خوفهن
ومن تصوير شعراء املفضليات لعزة قبائلهم وصفهم منعة القبيلـة          

وهم يرون ذلك حقّاً عليهم، فهـذا الكلحبـة   . ومحايتها للمستجريين ا  
يإجلام فرسه؛ ألنه مل ينزل هذا املنزل إالّ ليغيث ) كأساً(ه العرين يطالب ابنت

  .)١(وجيري
  

  وقلت لكأس أَلْجميها فإنمـا    
  

  نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا      
  

  ـــــــــــــــ
: زرود. القطعة من الرمل مستطيلة حمدودبة    : الكثيب. ٣/٢/٣٢املفضليات  )  ١(

  .تغيث وهو من األضداد: تفرعا: موضع
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٤٦٥

  :)١(وفخر سالمة بذلك فقال
  إني وجدت بِني سعد يفـضلهم     

........  
   بيـوم  لٌحقوم إذا صرحت كَ   

  عكنا إذا ما أتانا صـارخ فـزِ       
   ناجيـةٍ   على وجنـاءَ   وشد كورِ 

ــا ــسها أدىن ملرتعه ــال حمب   يق
  

  كلّ شهاٍب على األعداء مشبوب      
  

الذّليل ومأوى كلّ قرضوبِ    عزيز   
 راخله قَ  كان الص الظّنابيـبِ  ر ع  

   سرحوبِ  على جرداءَ  وشد سرجٍ 
   كـلّ حملـوبِ    وإن تعادى ببكءٍ  

  

رفع فبيوت قومه يلتجئ إليها األذالء فيعزون؛ ألنهم جيدون من ي         ٤
عنهم الذّلّ ويدفع عنهم الضيم بنصرهم ومـؤازرم، وإجابـة صـراخ            

، وهو  ))قرع الظّنابيب (( واملسارعة لنجدته    املستغيث يكون باالهتمام بأمره   
  .العزم والتصميم على النصر له واجلد يف دفع الضيم عنه

  ـــــــــــــــ
: شـهاب . قومه من متيم  : بنو سعد . ١٢٤-٣٨/٢٢/١٢٣-٣٠املفضليات  )  ١(

خلصت فلـيس  : صرحت. شجاع: موقد أي: مشبوب.  أمرهرجل ماٍض يف 
. الفقري: قرضوب. اسم السنة الشديدة ادبة   : كحل. فيها شيء من اخلصب   

: وجناء. رحل الناقة بأداته  : كور. مجع ظنبوب حرف عظم الساق    : الظنابيب
. طويلـة : سرحوب. فرس قصرية الشعر  : جرداء. سريعة: ناجية. ناقة غليظة 

  .اللّنبقلّة : بكء
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٤٦٦

 ، وهـي  )١( عدة معاٍن حقيقية فسر ا هذا البيـت        وهلذه الكناية 
 م ينصرونه حـال          صورة تظهر لنا مدى سرعة إجابتهم ونصرهم، وكو
اءه مقتفني أثره قارعني لظنابيبه     روثته وصراخه كأنهم أعادوه ومشوا      استغا

هو ملسارعتهم خلفه تلبية له، وقد زاد من مجال الصور جعلـه عملـهم              
صراخاً ملا حيدثه نصرهم له من اجللبة واستدعاء بعضهم لبعٍض، فهم مـا             

 خمة أو شاد سرجه علـى فرسـه             بني شادريعة الضرحله على ناقته الس 
وهي مل حتبس عن الرعي إالّ لتكون قريبة منهم ينصرون          . الطّويلة األصيل 

ا املستغيثني ويدافعون ا عن أمواهلم لتطمئن يف مراعيها، وال يـضرها            
لـك  حبسها بقلة لبنها، فإنّ حبسها هذا هو أدنى؛ ألن تعز فترتع بعد ذ            

  :آمنة، حينما يرى األعداء شجاعة أهلهم وعزم وهيبتهم
  يقال حمبسها أدنـى ملرتعهـا     

  

  وإن تعادى ببكٍء كلّ حملوب      
  

  ـــــــــــــــ
  ).ظنب(واللّسان مادة . ٢٤٣األنباري ابن شرح : انظرها يف)  ١(

  .قرع السوط على ساق اخلف يف زجر الفرس حني يركب: منها
قرع الرجل ظنبوب راحلته إذا أناخها لريكبها ركوبـاً ملـسرع إىل            : ومنها
  .الشيء
  .قرع ظنوب دابته بسوط لينزقه إذا أراد ركوبه: ومنها
ومن فعل أياً منها فمـراده      .  مسمار سنان الرمح حيث يركب     قرع: ومنها

  .التهيؤ واجلد يف األمر
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٤٦٧

ـ وهلذه النصرة وهذا الغوث وهذه الشجاعة خـافهم أ          داؤهم ع
  :)١(وانصرفوا عنهم راغبني، فساحت ظعائنهم كما تشاء يف مناطق واسعٍة

  ننـا  تركنا وما تثنى ظعائ    حتى
  

   واللّوبِ طِّيأخذ بني سواد اخل     
  

  

ووصف خراشة بن عمرو العبسي قومـه باملبـادرة إىل نـصرة            
  :)٢(املستغيث فقال

  

  مصاليت ضرابون يف حومة الوغى    
  

    ارخ املكروبإذا الص وخلال  عم   
  

  

فهم شجعان كالسيوف كثريو الضرب يف احلروب جندة ومحيـة          
  .للمستغيث م

يختفي فيها، وقد فخر    لوذ بالبيوت يأيت وراءها     وكان املستجري يل  
  :)٣(اخلصفى احملاريب حبماية قومه له بقوله

  

  ن يلذ ببيـوم   إأولئك قومي   
  

  أخو حدث يوماً فلن يتهـضما       
  

  .فما دام قد استجار م فلن يهضم حقّه ولن يظلم أبداً

  ـــــــــــــــ
. ساحل حبر اخلليج عند البحرين    : سواد اخلط . ت٣٩/٢٢/١٢٤املفضلييات  )  ١(

  .مجع البة، وهي احلرة السوداء: اللّوب
ظاهرو العز وماضـون يف أمـورهم       : مصاليت. ١٠/٢١/٤٠٦املفضليات  )  ٢(

  .اعتهملشج
  .ينتقص: يتهضما. اجلاِني: أخو حدث. ١٨/٩١/٣٢٠املفضليات )  ٣(
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٤٦٨

والقبائل القوية هي اليت جتري وتكون بيوا يف الـرباح واملواضـع            
  :)١(الظّاهرة واملستجريون م وراءهم كما قال عوف بن عطية اخلرع

  

ــا ــاء وراء بيوتن ــلّ أحي   وحت
  

  حذر الصبا وحنن باملـستمطَرِ      
  

وإنه لفخر قوي حيث جعل املستجري م ال فرداً ال حياً واحـداً             
ولكنهم أحياء، ببيوٍت كثريٍة تقيم وراءهم وحتلّ خلفهم عنـد اإلغـارة            

، صورة تظهر مدى انكشاف     ))وحنن باملستطمر ((: ، وقوله ))حاًصب((عليهم  
بيوم ألعدائهم وظهورها أمامهم، ال ينجحرون يف الشعاب ومنحنيـات       
األودية، وقد يكون من وقوع نبال األعداء عليهم كاملطر؛ ألنهم يقعـون       

  .يف مواجهة األعداء
لـشعراء  والقبيلة العزيزة عادة ما تكون كثرية العدد، وقد فخر ا          

  :)٢(بكثرة أعداد فرسام كما يف قول عوف بن عطية
ـ        ردى حـروب  أمل تر أننـا ِم

  

  نــسيل كأننــا دفَّــاع حبــِر  
  

  

 مـن الـصورة   فوصف كثرم مبوج البحر ومع الكثرة يـستفاد    
  .الشجاعة والتقدم

  ـــــــــــــــ
املكان الظّاهر  : املستمطر. اإلغارة صباحاً : الصباح. ٧/٩٤/٣٢٨املفضليات  )  ١(

  .البارز
نقوم ا أو نصرب عليها كما      : أي: مردى حروب . ٤/٩٥/٣٢٨املفضليات  )  ٢(

  .موجه: دفاع حبر. لتعرض للشمستصرب املرداة، وهي احلصاة على الوطء وا
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٦٩

وقد هدد يزيد بن اخلذاق الشني امللك النعمان بن املنذر بكثـرة            
  :)١(جتماع كلمتهم عليه فقالقبيلته وا

  فإذا بدا لـك حنـت أثلتنـا       
ــف ــا ذوو أن ــا أن ــأبى لن   ي

ــاِء ــز باخلرق ــرتناإن تغ    أس
  أحسبتنا حلمـاً علـى وضـم     

  

  فعليكها إن كنـت ذا حـردِ        
  وأصـولنا مــن حمتـد اــدِ  
  تلق الكتائب دوننـا تـردي     
  أم خلتنا يف البـأس ال جنـدي       

  

  :)٢(وقال
  ءنـا فإن تبعثوا عيناً تمنـى لقا     

  

  جتد حول أبياِتي اجلميع جلوسا      
  

فالقوة دائماً مصدر من مصادر التحدي، وهذا الـشاعر يفتخـر           
بكثرة فرسان قبيلته الذين يشكّلون كتائب متعددة ال كتيبـة واحـدة،            
وكلّها تدافع دون حياض قبيلته بشجاعٍة وبأٍس وأنفه، فهم ذو جمٍد عريٍق            

ا أنّ قلوم جمتمعة عليه، مطيعة له حمبة له      كم. مؤثٍل ثابت األطراد كاألثلة   
، توحيان باالتحاد؛ حيث جعل     ))أبياِتي((،  ))أسرتنا((: كقائد شجاع وقوله  

  ـــــــــــــــ
أثلتنا األثلة واحدة األثل، شـجر      . قطع: حنت. ٧/٧٨/٢٩٦-٤املفضليات  )  ١(

   د : حرد. طوال جعلها مثالً للعزاخلرقاء. أصل: حمتد. أنفة: أنف. قصد وتعم :
مجع كتيبة اجليش أو مجاعة اخليل من املائـة         : الكتائب. قبيلته: أسرتنا. اجلهل

  .من الرديان وهو فوق املشي ودون العدو:  تردي.إىل األنف
  .وهو آخر بيت يف املفضلية. ١٢/٧٩/٢٩٨املفضليات )  ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٧٠

القبيلة كلّها أسرته واألسرة هم الرهط األدنون؛ ألنهم يتكـاتفون كمـا         
  .جعل كلّ البيوت بيوته وهم حميطون ا

ـ     ))تردي((وصورة الكتائب وهي     ـؤ    تدلّ علـى النهيشاط والت
  .واالستعداد التام إدالالً بشجاعتها

 حومن وصف كثر القبائل وصف جيوشها حال غزوها، فـاجلمي         
ها رجـالً مـن   لتخٍم من قبيلته، يغزو به غطفان لق  يهدد بقيادته جليٍش ض   

ــه   ــال لـ ــه يقـ ــضلة((: قومـ ــدراً ))نـ ــوه غـ  قتلـ
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٧١

  :)١(فيقول
ــسقِني إن مل أَ ــراًرزال ت    مس

ــدوا ــب إذا ابت ــةجل    قنابل
مبـه الفـضاء لـه       ِرج يغص   

   علـى  ينعون نضلة بالرمـاحِ   
  

   جحفلٍ غطفان موكب  ـ  د ِمه  
   الـسجمِ  ِمزرِم يوم الْ  كنشاِص

لَسـ    ف ه فخـمِ   ميـور عجاج  
  جرد تكدس مـشية العـصمِ     

  

فجيشه ضخم كثري يتكون من مجاعاٍت متعددٍة لكثرته اختلطـت    
حاب قد أظلّ، يكاد الفضاء يـضيق  األصوات فيه يبدو من بعيٍد وكأنه س     

به، له سلف ضخم يتقدمه لكثرته ونشاط فرسانه يثور له غبار عظـيم،             
  .))نضله((: وكلّ هذا اجليش يطلب ثأر هذا الفارس املقتول

ووِصف السلف بكثرة اجليش وضخامته وقد نبه الشعراء علـى         
  ـــــــــــــــ

غطفان بن سعد بن قـيس      : غطفان. ليالً: مسراً. ٩/١٠٩/٣٦٧-٦املفضلية  )  ١(
. عبس وذبيان وأمنار وأشجع ومرة وفزارة     : بن عيالن بن مضر، ومن قبائلها     

. مجاعـة : موكـب . ٢٥٩-٢٤٨رب البن حـزم     مجهرة أنساب الع  : انظر
. أخذوا جبانبيه: ابتدوا. ذو أصوات: جلب. كثري. دهم. جيش ضخم : جحفل
. ما ارتفع من السحاب: نشاص. مجع قنبلة، وهي اجلماعات من اخليل    : قنابله
: القـاموس . (املرزمان مع الشعريني: جنم له نوء ومها جنمان يقال هلما : املرزم
خيل : سلف. يضيق به كثرة: يغص. شديد ثقيل : جمر. لسائلا: السحم). رزم

ينعون نـضلة   . ضخم: فخم. الغبار: العجاج. يذهب وجييء : حيوز. متقدذمة
: جـرد . وانضلتاه: يطعنون أعداءهم بالرماح طلباً لتأثره ويقولون     : بالرماح
  .الوعول: العصم. تسري مسرعة كأنها مثقلة: تكدس. خيل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٧٢

  :)١(أمهّية هذا السلف من مثل قول عوف بن عطية
ــشق ا ــالفنا ت س ــي   حلزاِب

  

  كما شقّق اهلـاجري الـدبارا       
  

فخيل سلفهم لكثرا وسرعتها يف اإلغارة علـى العـدو تـربي          
صهوات احلزون وتشق فيها أخاديد كبرية أشبهت جداول امليـاه الـيت            

فهذا التأثري من هذه اخليل يف أرض العـدو  . يشقّها املزارعون يف حياضهم 
  :)٢(يصف جيشاً قادهيشبه قول ربيعة بن مقروم 

   ح أصـيلةٍ ومربـأة أوفيـت جـن  
ـ قْ أو ربيئـة مِ    ربيئة جـيشٍ   ٍبن  

     ي الظّـالم دفعتهـا فلّما اجنلى عن  

     مرقبـا  عليها كما أوىف القطامي   
  نبـا قْ من القوم مِ    وغلٌ إذا مل يقد  

   ائي سـراحنيهها الرلغبـا  يشب   
  ـــــــــــــــ

  .٣٨٥: وتقدم ص. ٢٩/١٢٤/٤١٦املفضليات )  ١(
اجلبل يربأ عليه لكشف ما حولـه       : مربأة. ١٩/١١٣/٣٧٧-١٥املفضليات  )  ٢(

العشية وجنحها، ميلـها إىل     : األصيلة: جنح أصيلة . يريد أنه طليعة الفرسان   
: القطامي. علوت وأشرفت : أوفيت. الغروب يريد عند غروب مشس األصيل     

ب عليه الصيد، والصقر يرقب صيده من على املكان الذي يرق: املرقب. الصقر
اجلماعة أقلّ من : مقنب. طليعة: وبيئة. رؤوس اجلبال أو من اجلو فينقض عليه 

. ذئـاب : سراحني. اخليل بفرساا : يعِني: دفقها. ال خري فيه  : وغل. اجليش
: صهواته. كشطت وحنتت : برت. ما خشن من األرض   : حزناً. جياٍع: لغبا
. أثارت: أذرت. وطئت سهالً، وهو اللّني الدمث من األرض: أسهلت. أعاليه
: أفاءت. يشبه األطناب، وهي احلبال تشد ا بيوت العرب إىل األوتاد         : مطنباً

  .خملطاً: مقشباً. رردت وأرجعت
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٧٣

  ِهإذا ما علت حزناً برت صـهواتِ      
  فما انصرفت حتى أفاءت رماحهم    

  

  وإن أسهلت أذرت غباراً مطنبـا   
  ألعدائهم يف احلرب مساً مقـشبا     

  

وهي صورة تدلّ على كثرة جيشه؛ حيث يغيرون معـامل األرض           
ينحتون صخرها، ويقتلعون ثابت حجارا، ويلينون ما صلب ِمما وطؤوه          
منها، وإذا دخلوا أرضاً سهلة أثاروا غبارها فامتد وراءهـم كاألطنـاب            

 النتيجة هلذه الكثرة وهذه السرعة يف التوجه إىل األعـداء وقـد             فكانت
  .خلطوا ألعدائهم السم يف احلرب فهلكوا، وما ذاك إالّ شجاعتهم

ويشبه طريق اجليش بالسطر ألثره يف األرض كما قـال املمـزق          
  :)١(العبدي

   كـأنّ طريقهـا     مجهورٍ جبأواَء
  

   بني احلزن والسهل رزدقةَرسِب  
  

  .ما ذاك إالّ لكثرته وشدتهو
والقبائل العربية مع كثرة فرساا، يفخر بعضهم علـى بعـٍض،           

 م خلَّبكوم يف            صم وثبـاال خلطاء هلم من غريهم، وهذا مدعاة لقو 
احلرب واجتماع أمرهم ومحيتهم لبعضهم وعدم فرارهم، ومن ذلك قول          

  :)٢(األخنس يصف كثرة خيلهم كناية عن عزهم
  ـــــــــــــــ

. كتيبة يعلوها لون السواد لكثرة الدروع     : جأواء. ٦/١٣٠/٤٣٣املفضليات  )  ١(
  .سطر: قرزد. موضع: سرة. كثرة: مجهور

. ما يرود املراعي ويتردد فيها: رائدات اخليل. ٢١/٤١/٢٠٦-١٩املفضليات )  ٢(
بن وائل قاسط بـن     : تغلب. احلظائر تبنى للغنم  : مجع زربة، وهي  : الزرائب

=  
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٧٤

  ائدات اخليل حول بيوتنـا    ترى ر 
........  
ا من تغلب ابنـة وائـلٍ      فوارسه  

  

   أعجزا الزرائب  كمعزى احلجازِ   
  
   ليس فيهـا أشـائب      كماةٌ محاةٌ

  

  :)١(ومثله قول راشد بن شهاب اليشكري
     نـا فال حتسبنا كـالعمور ومجع  

  مجيعاً ولسنا قد علمـت أشـابةً      
  

  فنحن وبيت اهللا أدنى إىل عمرو       
   نقص اخلالئق والغدرِ   بعيدين عن 

  

  

  =  ـــــــــــــــ
مجهرة أنساب العرب البـن حـزم       . (هنب من أبناء أسد بن ربيعة بن نزار       

: أشـائب . عانمجع كمـى شـج    : كماة. مدافعون شجعان : محاة). ٣٠٢
  .أخالط

أدنـى إىل   . العمور مجع عمرو قبائل بعينـها     . ٨/٨٧/٣١١-٧املفضليات  )  ١(
  .أقرب إىل عمرو واحد كناية عن اتحادهم واجتماعهم: عمرو
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٧٥

  
  : كرم القبيلة-٢

كرم القبيلة امتداد لكرم أفرادها، فكلّما كثر الكرماء يف القبيلـة           
متسك أفراد القبيلة بالكرم، ففخر بذلك شعراؤها وعدوه خصلة يدافعون          

  :)١(ا عن أحسام كقول احلادرة
  

  ونقي بآمن ما لنـا أحـسابنا      
  

  دعيوجنر يف اهلجيا الرماح ون      
  

  .)٢(وقد تقدمت اإلشارة إىل ما أوثر عنهم يف ذلك
 الفخر عند األزمات كاجلوائح وأيام اجلدب ومن        وتزداد قيمة هذا  
  :)٣(ذلك قول ربيعة بن مقروم

  

  وقومي وإن أنـت كـذبتِني     
ــةٌ  ــذين إذا أزم ــسوا ال   ألي
ــواهلم ــون يف احلــق أم   يهين

  

   بقـومي عليمـا    بقويل فاسألْ   
  ى احللوما أحلت على الناس تنس   

 حني املـسيما    إذا اللّزباتالـت   
  

فهم عند اللّزبات اليت تنسي احللوم وتذهب العقـول لـشدا،           
ولكثرة ما يذهب فيها من األموال ينفقون ما ميلكون ال يبخلون ولو خبلوا             

  ـــــــــــــــ
  .٤٥٣: وتقدم ص. ١١/٨/٤٥املفضليات )  ١(
  .٣٢/٥٤/٢٤٠-٣١، ٦/٢٩/١٥٤، ٢٠/٢٣/١٢٧؟؟؟ مثله : تقدم ص)  ٢(
مـن  : أحلـت . شدة أو سنة شديدة   : أزمة. ٢٦/٣٨/١٨٣-٢٤املفضليات  )  ٣(

قـشرن مـن    : التحني. الشدائد مجع لزبة  : اللّزبات. اإلحلاح، وهو اإلحلاف  
  .صاحب السائمة اإلبل والغنم:املسيما.حلوت العود إذا أزلت قشرة وهو حلاه
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٤٧٦

لعذروا لقلّة ما بأيديهم، لكنهم يرون هذا الكرم وهذا اإلنفاق حقّاً واجباً            
  .عليهم

القبلي فخرهم بإطعامهم عند حلول الشتاء وشـدة        ومن فخرهم   
  :)١(اجلدب كما يف قول سويد اليشكري

  من بِنـي بكـر ـا مملكـة        
  بسطُ األيدي إذا مـا سـئلوا      
ــت مشــاالً أطعمــوا وإذا هب  

ــاٍن ــتوجف    كــاجلواِبي مِلئ
  

       منظر منهم وفـيهم مـستمع  
ـ          عنفع النائـل إن شـيء نفَ

يف قــدور مــشبات مل جتَــعع  
  عن مسينات الذّرى فيها تـر     م

  

فقدورهم ممتلئة كثرية الطّعام ال يقلّ طعامها وال ختلو منه فكأنهـا   
لكثرة ما متأل تعودت هذا الشيء فصارت كأنها تشعر به وقلّته فيهـا أو              

وهي قدور كبرية جداً أشبهت الربك اليت متأل        . فراغها منه يشعرها باجلوع   
ن رجال قبيلته ميلؤوا بسمان اإلبل عظيمات       باملياه، وأهل هذه القدور م    

 هنا،  -أيضاً–األمسنة حتى تكاد تفيض منها األطعمة، وقد جسد الصورة          
ها من قبل فجعلها تكاد تنزع والنزع هو االمـتالء وهـو يف             دكما جس 

  .)٢(اإلنسان ما يعتريه من خروج النفس إذا امتأل من الطّعام
  ـــــــــــــــ

: بسط األيدي . عز امللك وسلطانه  : ممكلة. ٣٥/٤٠/١٩٤-٣٠املفضليات  )  ١(
مل ختل  : مل جتع . مملوءات: مشبعات. نافعو العطاء لكثرته  : نفع النائل . اءكرم

احلياض الكبار اليت يصب فيها     : اجلواِبي. قدور: جفان. من الطّعام ومل تنقص   
  .امتالء: ترع. اإلبل: مسينات الذرى. املاء

ع ، فقد عرفه الترعة وهي الواحدة من التر)ترع، مأل، كظظ: (القاموس مادة)  ٢(
  .باالمتالء واالمتالء بالكظة من الطّعام
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
  

٤٧٧

 بأيديهم يلجؤون إىل امليسر، يتداعون      ولكرمهم يف الشتاء وقلّة ما    
  :)١(إليه ويتفاخرون به كما قال احلارث بن حلزة اليشكري

  

  وإذا اللّقاح تروحت بعـشيةٍ    
    يف خـري عـ ألفيتنا للض ارٍةم  

  

  رتعامِ كإىل كنيف العـرفجِ     الن   
  إن مل يكن لنب فعطـف املـدمج       

  

  

لم جيدوا  فا جاء   مع ذا فضيفهم إذ   وفاللّنب يف الشتاء القارس يقلّ،      
له لبناً يسقونه إياه، أطعموه حلوم إبلهم وهو معنى سبق اِإلشارة إىل مثله             

، وذلك بإخراج قداح امليسر والضرب ا لألضـياف  )٢(يف الفخر الفردي 
  .والنحر هلم

وقد فخر املرقش األكرب بكرم قومه وعظـم جفـام وحـسن            
  :)٣(ء فقال خماطباً حمبوبته عند امليسر وجلوئهم إليه يف الشتاأخالقهم

  ـــــــــــــــ
عطف . قبيلة: عمارة. ٨٤: األول تقدم ص  . ١٠/٦٢/٢٥٦-٩املفضليات  )  ١(

  .االتجاه إىل ضرب القداح: املدمج
  .٤٠٩: تقدم ص)  ٢(
ــضليات )  ٣( ــاين الكــبري . ٢٣٣-١٥/٥٠/٢٣٢-١١املف ــات يف املع واألبي

، أو يقسم هلا بود الصنم املعروف ))ةمثلث((بودك إما حببك . ١١٥٢-٣/١١٥١
أي شيء وجد يف قوِمي مـع       : اسفهامة، أي : ما قوِمي . بضم الواو وفتحها  

. ألنه روي بفتح تاء الفاعـل وضـمها       . مع، هجري هلم أدفع هجرك هلم أ     
ريح باردة نسبها إىل جبل يف مهب الشمال مـن  : ريح أظائف . آذى: أشجذ

: مقرم. واحد أقداح امليسر: قدح. رافدة، وهو العطاءمن امل: الرفاد. قبل الشام
=  
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٤٧٨

  بودك ما قومي على أن هجوم     
  وكان الرفاد كل قـدٍح مقـرم      
  مجديرون أال حيبـسوا جمتـديهِ     

  عظام اجلفان بالعشيات والضحى   
  إذا يسروا مل يورث اليسر بينهم     

  

  إذا أشجذ األقوام ريح أظـائفِ       
   للزعـانف  وعاد اجلميع جنعـةَ   

  للحم وأن ال يدرؤوا قدح رادفِ     
  شاييط لألبدان غري التـوارفِ    م

  فواحش ينعى ذكرها باملـصايف    
  

  

ينتجعوم فهم يف زمن اجلدب حني مل يكن رفاد إالّ بالقداح يعيد          
زعانف الناس، لكرمهم وجلودهم ال يردون أحداً حتى من جـاء بعـد             
اقتسام اللّحم يعطونه حق سهمه مع شدة ما هم فيه، وهم أصحاب قدوٍر             

  .)١( العشية والضحىضخمٍة مألى يف
والقبيلة العزيزة الكرمية هي اليت حيلّ أهلـها وقـت الـشتاء يف             

عموا الناس وقد فخر سالمة السعدي بتمثّل قومه هلذه        طاألراضي ادية لي  
  =  ـــــــــــــــ

جنعـة  . الناس الكثري وجممع الناس يعِني األغنياء الكرمـاء       : اجلميع. معضض
. مستحقّون جبدارة واقتدار: جديرون. القليل من الناس يعِني الفقراء: للزعانف
مـن  : رادف. يدفعوا: يدرؤوا. طالب جدواهم وجودهم ونفعهم   : جمتديهم

مجع مشياط وهـم    : القدور مشابيط : اجلفان. جييء بعد توزيع جزور امليسر    
مجع بدن وهي األعضاء يريد أنهم غري مترفني يعرضـون          : األبدان. النحارون

والبيت األخري . مجع تارف من الترفة: توارف. أبدام للحروب وإسالة الدماء
  .تقدم

  .٤٢٥-٤٢٢: صما تقدم من فخرهم بوصف قدورهم، : انظر)  ١(
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٤٧٩

  :)١(اخلصلة فقال
  كنـا حنــلُّ إذا هبـت شــآميةٌ  

   مدافعـه   مدروسٍ  املباركِ شيِب
  

   جمدوبِ  اجلوفِ بكلّ واٍد حطيبِ    
   موظوبِ  الودقِ  قليلِ ي املراغِ هاِب

  

فقد افتخر بنزوهلم بكلّ واٍد كثِري احلطب، واحلطب ال يكثـر إالّ            
من اجلدب وهم ينزلون فيه ليعقروا ويطبخوا غري مبالني جبدوبته وكونـه            

  .معيباً غري صاحل للسكىن
وكرم القبيلة العربية غري مقتصر على إطعـام الطّعـام وإكـرام            

وزه إىل إعطاء اهلبات اجلزلة والقيـام بـسائر احلقـوق    الضيف، بل يتجا 
  :)٢(الواجبة عليهم يف أمواهلم، كما قال بشر بن عمرو بن البكري

  ـــــــــــــــ
ريح : شامية. ١/٤١٧وهو يف املعاين الكبري . ٣٥/٢٢/١٢٤-٣٤املفضليات  )  ١(

: حطيب اجلـوف . شامية آتية من قبل الشام أي مشالية وهي أشد الرياح برداً    
أبيض مبارك اإلبل لبعد    : شيب املبارك . جمدب ممحل : جمدوب. كثري احلطب 

 وخص املبارك وهو يريـد سـائر     عهده ا تتمرغ عليه من اجلدب والصقيع      
جماري املياه، قد حمت وغطاها التراب      : املدافع. متغير األثر : مدروس. الوادي

أماكن : املراغ. منتفخ: هاِبي. لبعد عهدها بالسيل فهو كناية أيضاً عن اجلدب
. مترغ اجلوانات، وال تنتفخ إالّ لبعد العهد ا جلدا وخلوف النـاس منـها             

  .أكل فيه كلّ شيء كناية أيضاً عن جدبه: موظوب. طرامل: الودق
بشر بن عمرو بن مرثد أحد بِني قيس بن ثعلبة البكـري الـوائلي، شـاعر      )  ٢(

–جاهلي قدمي، معاصر البن كلثوم التغلِبي، وكان األعشى شبب جباريتني له            
.  قدم ما بشر اليمامة ملا هرب من النعمـان         -٩/١٣كما جاء يف األغاِني     

=  
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٤٨٠

  غلبت مساحتهم وكثرة مـاهلم    
  وترى الذي يعفوهم حلبـائهم    

   وفحـالً بـازالً     مفكهةً أدماَء
  أو قارحاً مثل القنـاة طمـرةً      

  

   حتى تذهبا   السوءِ لزبات دهرِ   
  جو منهم أن يركبـا    حيىب وير 

   سـرحبا  أو قارحاً مثل اهلراوةِ   
  شوهاء تعتبط الْمدلَّ األحقبـا    

  

  

فهم ال يشعرون بشدائد الدهر ونوبه جلودهم ولكثـرة مـاهلم،           
ينفقون منه حتى تنفرج األزمة، والناس يترددون عليهم طلبـاً حلبـائهم            

فيهم وقـد   وعطاياهم اجلمة من خيار اإلبل واخليل، وهذه صفة متأصلة          
  :)١(فخر ا املرار بقوله

  رأت يل صرمة ال شرخ فهيـا      
   فكـلّ يـومٍ    خترمها العطـاءُ  

  

   والـديونا  أقامسها الْمـسائلَ    
جياذب  منـها قرينـا    راكـب   

  

  

ويف ظلّ " العصبية القبلية "ومن خالل   (وهكذا جند الشاعر العريب     
  =  ـــــــــــــــ

-١٢املفـضليات   . ٦٠، واملؤتلف مع معجم الشعراء      ٩/١٣األغاِني  : ظران
لعطائهم : حلبائهم. يطلب فضلهم : يعفوهم. شدائد: لزبات. ١٥/٧١/٢٧٧

بزل سنه وذلك لتسع    : بازالً. غليظة اللّنب حيدته  : مفكهة. ناقة بيضاء : أدماء
. العـصا : ةاهلراو. متت أسنانه يعِني فرساً وذلك خلمس سنني      : قارحاً. سنني
طويلـة  : شوهاء. نشطة: وثابة: الرمح والعصا طمرة  : القناة. طويالً: سرحباً

تصيد احلمار  : تعتبط املدل ) شوه(رائعة أو املفرطة رجب الشدقني واملنخرين       
  ).حقب. (ما فيه بياض يف باطنه أو جنبه: األحقبا. الوحشي لسرعتها

  .٣٢٣: تقدمت، ص)  ١(
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٤٨١

 ))عقد فني ((اك   الذي فرضته على أبناء القبائل كان هن       ))العقد االجتماعي 
 نشأ يف ظلّ هذه العصبية بني القبائل وشعرائها هو عقد يفرض عليهم أن            

 صحفاً تتحدث عن كلّ ما      يكونوا ألسنة معبرة عنها، وأن يكون شعرهم      
يشعل جمتمعها القليب من قضايا تتصل حبياا االجتماعية، ولذلك كانـت           

ة، وأمهّيته هلـا أمهّيـة كـبرية        منزلة الشاعر اجلاهلي يف قبيلته منزلة رفيع      
تصورها تلك الفرحة اليت متوج ا نفوس أبناء القبيلة إذا نبغ من بينـهم              
شاعر، فكانوا يتخذون من هذه املناسبة عيداً حيتفلون به، متد فيه الوالئم            
ويهنئ أفراد القبيل بعضهم بعضاً، وتفد عليهم وفود القبائـل األخـرى            

  .)١(نئهم
 يف عرض مناذج وصور الفخر الفردي والقلِبي، لكثرته         وقد أطلت 

مي قصائد هذا الفخر بنوعيه فرأت      / يف املفضليات وقد أحصت الباحثة د     
ارتفعت إىل ما تزيد على ثلث الكتاب إذ يبلغ عدد قـصائده            (أنّ نسبتها   

فكيف لو أضيف إليها مـا يف أكثـر         . )٢( )ستاً وأربعني قصيدة جاهلية   
 ة من الفخر وما يف القصائد اليت نظمها اإلسالميون من مثل          القصائد الباقي 

  .املرار ومتمم ومزرد؛ ألنّ الباحثة اقتصرت على اجلاهليني فقط
  ـــــــــــــــ

، وهو حتوير لكالم   ١٩مي يوسف خليف    / يف املفضليات د  القصيدة اجلاهلية   )  ١(
-١٧٣كتابة دراسات يف الشعر اجلـاهلي       : انظر. يوسف خليف / والدها د 
، وما أشارت إليه من احتفال العرب بشعرائهم إذا نبغوا نقالً عن العمدة ١٧٥

  .ت١/٥٠البن رشيق 
  .٤٤السابق )  ٢(
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٤٨١

  احلرب وآثارها-خامساً

من موضوعات الصورة وصف شعراء املفضليات للحرب وعتادها،        
ومعروف أن اجلزيرة استحالت يف     (ينجم عنها من آثار مادية ومعنوية،        وما

تزال تقتتل فيه القبائل العربية، وتـسل        يشبه ميداناً كبرياً ما    اجلاهلية إىل ما  
ناق والرؤوس، وبذلك كانت    السيوف وتصوب الرماح والنبال، وتدق األع     

، (١) )حيام حروباً مستمرة فكل قبيلة دائماً واترة موتورة أو قاتلة مقتولة
... كان الغزو وسيلة مشروعة من وسائل احلياة يف اتمع اجلـاهلي    (ولذا  

 وإطاللة يسرية على املفضليات (٢) )تتصل بأمن القبيلة ومكانتها االجتماعية
 القبائل على بعضها ممـا بعض  والغارات اليت تشنها     تثبت لنا كثرة احلروب   

كان سبباً يف تفرقها وتباعدها، وكنت قد عرضـت يف الفخـر القبلـي              
والفردي لشئ من هذا عند احلديث عن شجاعة الشاعر وكونه يعد فارس            

جاعة والقـوة لـه أوالً      يثبت الش  قومه وتعداده ملفاخره ومفاخر قومه مما     
اهتمامهم بوصف اخليل إال ملكانتها يف احلرب، وقـد         ، وما (٣)ولقبيلته ثانياً 

.  لدى شعراء املفضليات   (٤)شرت إىل ذلك عند احلديث عن صورة اخليل       أ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩شوقي ضيف /الشعر وطوابقه الشعبية على مر العصور  د (١) 

 .٢١مي يوسف خليف /القصيدة اجلاهلية يف املفضليات د)  ٢(

 .٤٧٢-٤٤٤، ٣٩٩-٣٩٤ :تقدم انظر ص  (٣)

  .٣٩٠-٣٦١: تقدم ص  (٤)
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٤٨٢

  : يف النقاط التالية-هنا-وسأحتدث عن ذلك 
 

 :بواعث احلروب -أ
 الغترار القبيلة بعدا ورجاهلا،    (١)للحروب بواعث عدة أمهها البغي    

 .املستجري واحلليفومنها األخذ بالثأر ونصرة 
قول بشر يف وصفه تفـريقهم لقبيلـة         : -وهو البغي -فمن األول   
  :(٢)جذام حني بغوا عليهم

 

  امل تر أن طـول الـدهر يـسلي        
ــا  ــا فبغــوا علين   وكــانوا قومن

  وكنــا دوــم حــصناً حــصيناً
ــا ــن تقيمــوا إن ظعن ــالوا ل   وق

  

  وينسي مثلما نـسيت جـذام          
ــشآمي  ــد ال ــسقناهم إىل البل   ف

ــا  ــسناملن ــدم وال ــرأس املق   ال
  فكان لنـا وقـد ظعنـوا مقـام        

  

  

وهو بغي ليس له مربر إال االستيالء والرغبة يف إذالل األخـرين،            
     زول حيث تشاء من وهناك بغي سببه االعتداد بقوة القبيلة وحرصها على الن

  ــــــــــــــــــــــــ
حرب البـسوس وحـرب   : بسبب البغي وقعت حروب كثرية أمهها حربان  (١)

داحس والغرباء، انظر تفاصيل هذه احلروب يف أيام العرب يف اجلاهلية مجـع             
: تأليف حممد جاد املوىل وعلى حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ص           و

 .٢٤٦و ١٤٢
والبيت الثاين يف قافيته إقـواء،   . ٣٦/٩٧/٣٣٧-٣٣األبيات يف املفضليات   (٢)

 .٧٥ انظر املوشح للمرزباين حتقيق على حممد البجاوي.وقد نبه بشراً عليه أخوه
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٤٨٣

وقد مر  . األرض لتتبعها مواقع القطر ومنه قول األخنس مفتخراً بقوة قومه         
 اافتخر به شعراء العرب علـى اسـتباحتهم أراضـي الغـري           هو وأمثاله مم  

 -(١)لذلك
 عروض إليها يلجؤون وجانـــب     لكل أناٍس من معٍد عمــارة

...... 
 نلقى ومن هو غالب مع الغيث ما    حجاز بأرضنــــا وحنن أناس ال

وتعظم شناعة البغي إذا كان من قريب على قريبه فهـذا بـشامة             
 :(٢)خياطب قومه

ــرب ــم وخ ــومي ومل ألقه   ت ق
  فإمـــا هلكـــت ومل ألقهـــم
ـ         بأن قـومكم خـريوا خـصلتي

  أجدوا على ذي شـويس حلـوال        
ــل ســهم رســوال  ــأبلغ أماث   ف

ــدوال  ــا ع ــا جعلوه   ن كلتامه
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٦-١٨/٤١/٢٠٤-٨املفضليات   (١)

: ذى شـويس  . أحدثوا أمراً جديـداً   : أجدوا. ٣٥/١٠/٥٩-٢٨املفضليات   (٢)
جوراً عدلوا فيهـا    : عدوال. قبيلته: خيار سهم : أماثل. مقيمني: حلوال. مكان

. يغتال الشئ ويذهب بـه     ما: غوال. قوة: منة. غري املستمرأ : الوبيل. عن احلق 
. النسج حلقـتني  دروعاً مضاعفة   : موضونة. أوقدوا ومن نسج داود     : حشوا

وهذه احلرب كانت بسبب بغي أبناء عمهم من غطفان         . السيوف: القواضب
وقـد  . عليهم وغمطهم حق جوارهم لبعض حلفائهم من احلرقة من جهينـة          

 -نشبت بينهم حروب بسبب ذلك حتدث عنها احلصني بن احلمـام املـري            
 .١٢،٩٠وستأيت بعد حتليل هذه األبيات يف املفضلتني 
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٤٨٤
  خزي احلياة وحـرب الـصديـق     
ــدامها  ــري إح ــن غ ــإن مل يك   ف

  تقعـــدوا وبكـــم منـــة وال
  وحــشوا احلــروب إذا أوقــدت
ــونة  ــسج داود موض ــن ن   وم

  

  عامــاً وبــيال وكــل أراه ط
  فسريوا إىل املـوت سـرياً مجـيالً       
  كفى بـاحلوادث للمـرء غـوال      
  رماحاً طـواالً وخـيالً فحـوال      
  ترى للقواضـب فيهـا صـليال      

  
  

فقد أوقعهم هذا البغي يف حرج كبري إما أن خيتاروا خزي احليـاة             
 أو حرب صديقهم وتقطيع     ،ختلفهم عن منع جريام   حني  ملالزمة الذل هلم    

بينهم، وقد شبه اخليارين بالطعام الوبيل صورة تـدل علـى           أواصر القرىب   
مدى كراهية النفس هلما واستبشاعها لوقوعهما؛ ولكن مادام البغي مستمراً      

و حـرب   ميس كرامتهم ويدنس مروءم وه     ال واخليار الزماً فأوالمها ما   
" سريوا إىل املـوت سـرياً مجـيالً   : "الصديق، وقد حثهم على ذلك بقوله 

ري هذه ووصفه باجلميل تبعث الثقة يف نفوسهم، وتوحي برباطة         وصورة الس 
 .اجلأش والصرب على املكاره

 وهـي   "كفى باحلوادث للمرء غوال   "مث زاد يف حتميسه هلم بقوله       
 حي وهو البـد آتيـه،   يل كلصورة ون املوت عليهم، فمادام املوت سب 

 .ذليالً فخري لإلنسان أن ميوت عزيزاً ال
القوة والعزة واملنعة وهي اإلكثار من عتـاد        على مصادر   �ودهلم

... وخيالً  ... رماحاً  "احلرب رماح طول، وخيول قوية، ودروع مضاعفة        
وصورة االستعداد للحرب هذه صـدرها بـأمرهم    ...". ومن نسج داوود  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٤٨٥

يعين عدم اخلوف والتخاذل، بل االهتمام وبـذل الغـايل           بإيقاد احلرب مما  
 . األعداءوالريهبهمرب يف بدايتها، والنفيس واحل

وحرب الصديق مستكرهة عند العرب ولكن البغي يهوا، وقـد          
  :(١)وصف احلصني بن احلمام املري واحدة من هذه احلروب فقال

 

  أخوينــا مــن أبينــا وأمنــا يــا
  فإن أنـتم مل تفعلـوا ال أبـالكم        
  وحنن بنو سهم بـن مـرة مل جنـد       
  مىت ننتسب تلقـوا أبانـا أبـاكم       

  س بنـافعي  وملا رأيت الـصرب لـي     
ـ       بـاجلو شـدة    مشددنا عليهم ثَ

  بكــل رقــاق الــشفرتني مهنــد
  إذ خالط القوم أهلـهم     فزعوا فما

  

  ذروا مولَيينا من قـضاعة يـذهبا        
  كرهنـا فنغـضبا    فال تعِلقونا ما   

ــا نــسباً عنــهم وال   متنــسبا لن
ــا  ــدوناللفواحش أقرب ــن جت   ول
  وأن كان يوماً ذاكواكب أشـهبا     

  أبـا  فال لكـم أمـاً دعونـا وال       
ــا ــزة أرقب   وأمســر عــراِص امله

  من املوت أصـهبا   ولكن رأواصرفاً 
  

  

فبعد أن أشار إىل صلة القرابة، أشار إىل شناعة فعلـهم وظهـور             
  ــــــــــــــــــــــــ

وكان لكل مـن    . حلفاءنا  : موليينا من قضاعة  . ٨/٩٠/٣١٧-١ تاملفضليا (١)
فحليف بين صرمة بن مرة بنو سالمان من قـضاعة،          . قبيلة املتحاربني حليف    

انظر ابن األنباري   . قوم احلصني وبشامة احلرقة من جهينة     -ي سهم   وحليف بنِ 
رقاق . موضع  : اجلو. صعباً  : أشهبا. تنيطوا بنا من علق به     ال: تعلقونا . ١٠٣

شـديد  : عراص املهـزة  . رحماً  : أمسر. حاد الطرفني عىن به سيفاً      : الشفرتني
 . أمحرا: أصهبا. خالصاً : صرفاً. غليظ متنه : أرقبا. االضطراب
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٤٨٦

 حيفهم وأنه إعنات ستكون مغبته وخيمه، فهم كارهون هلذا البغـي، ممـا    
حتمد عقباه، ولذا صـربوا      سيكون سبباً يف غضبهم فتكون النتيجة شيئاً ال       

مل يروا الصرب جمدياً استعدوا احلرب ضارية وقد صور كراهيتهم لبغي           فلما  
  :إخوام بقوله

فكأن هذا التحدي منهم تعليق شيء مستكره عليهم        " تعلقونا فال"
 .فكان رد فعلهم عليه الغضب

وقد يكون البغي بنوٍع من أنواع التحدي مثل أن يضع املتحـدي                
  :(١)ه به كماقال اخلصفي احملاريب شيئاً يؤذي به خصمه، يتحدا-الباغي-

  

  مبـهما  إىل السلم ملا أصبح األمر    جنيتم علينا احلـرب مث ضـجعتم      

  ــــــــــــــــــــــــ
  من قصيدة عارض ا الشاعر املفـضلية       ٣١٩-١٢/٩١/٣١٨-٣فضليات  امل) ١(

  واضح ولعله يريدغري: مبهماً. ملتم : ضجعتم. من اجلناية: جنيتم ). السابقة
: تثنية غاية وهي  : غايتيكم. من الشؤم : فزع أشأما : دهش. حني خشيتم الغلبة  

ولد األروية وهي   : الغفر. املدى أو الراية وهو مثل ضربه يريد مل نباعدكم عنا           
خيـل  : عنـاجيج . مطلعا : منجما. القوي على الرجلة: الرجيل. أنثى الوعل   

نـضرب  : نراوح. املثقفة املعدلة   : املقوما . الرماح: الوشيج. طوال األعناق   
. تكـسرا : تثلما. السيوف القلعية : القلع. ولكونه متعاقباً جعله من املراوحة      

الفارس املستتر بعدتـه    : الكمى. يابسة هزاالً : شوازبا. ضوامر  : قباً. نرد: نثين
:  وحتليلهنفارها: نفرها. ارح لكثرة خوضه غمرات احلروب : املكلما. لكثرا
 . من اإلقدام: مقدما. منعها منه ألن الضرب يذيبه  هو
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٤٨٧
  فما إن شهدنا مخركم إذ شـربتم      

  إن جعلنـا غـايتيكم ـضبة       وما
  إن جعلنـا باملـضيق رجالنـا       وما

  ويوم يود املرء لـو مـات قبلـه        
  دعوناً بين ذهـٍل إليـه وقومنـا       
  ويوم رجيج صبحت مجـع طـيءٍ      
  نراوح بالصخر األصم رؤوسـهم    

ـ     ثين اخليـل قبـاً شـوازباً   وإنا لن
ــا ــل نفره ــضرا حــىت حنل   ون

  

  على دهش واهللا،شـربة أشـأما      
  يظل ا الغفـر الرجيـل حمطّمـا       
  فقلنا لريم اخليل من كان أحزمـا      
  ربطنا له جأشاً وإن كان معظمـا      
  بين عامر إذ الترى الشمس منجما     
  عناجيج حيملن الوشـيج املقومـا     

  لقلع الرومـي عنـها تثلمـا      إذا ا 
  نغشيها الكمي املكلّمـا    الثغر على

  تكره الـنفس مقـدما     وخترج مما 
  

  

فالقصيدة تتحدث عن صورة من صور البغي الباعث على احلروب          
وجنايتها، وقد صور بواعث هذا البغي، حماوالً التماس أسباب حقيقية له،           

يليق ـم،    رفاً ال فلعلهم اجتمعوا على مخر شربوها فجعلتهم يتصرفون تص       
أو يكونـوا قـد     . جر عليهم ويالت هذه احلرب، فكانت شربة مشؤومة       

أو . جيعل أقل سبب يثري العداءات بينهم      ت قلوم عليهم مما   باعدوهم فقس 
يتحدوا كرامتهم فأذلوهم أمام الناس بفعل خيرجهم عن حفاظهم وليس هلم           

 تكون سـبباً يف     وقد كان بعض العرب يفعل أفعاالً     . عنه حميص والمناص  
 مث صور بعـض أيـامهم وحـروم    (١)حروب طويلة ثارت هلذا التحدي   

  ــــــــــــــــــــــــ
: ومثال ذلك أن بدر بن معشر الفزاري مد رجله يف أحد مواسم عكاظ، وقال              (١)

أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مين فليضرا بالسيف، فوثب رجل من بـين          
= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٤٨٨

وصربهم فيها مع شدا، حىت أن أحدهم قد يتمىن املوت قبـل رؤيتـها              
وخوض غمراا، ومن شدا كثرة غبارها الذي غطى األفق حىت حجـب        

  .الشمس
ضربوا رؤوس أعـدائهم    " طٍّئ"هلم على   " يوم رجيح "ومن أيامهم   

السيوف الصوارم حىت تثلمت؛ ولقوة الضرب تسقط الـرؤوس، فـصور    ب
سقوطها وتدحرجها حىت تصطدم بالصخور، وتتكرر هذه الصورة حـىت          

، وحـروم متواصـلة،     (١)يكون بني الرؤوس والصخور معاقبة ومراوحه     
وغارام بعيدة املدى، جمهدة للخيل؛ كل ذلك ليحموا ثغورهم، ويثبتـوا           

  .اءهمأخاف أعد عزهم مما
وإن ترددت خيلهم عن الغارة واختراق صفوف األعداء، ضربوها،         
فالن مشاسها وأقدم نافرها، حىت تفرج صفوف األعداء منتـصرة غالبـة،            

  .حلسن إقدامها
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 يوم الفجـار  نصر بن معاوية، فضربه بالسيف على ركبته فأندرها وبسببه وقع       
انظر أيام العرب يف اجلاهلية مجع حممد أمحد جاد املوىل والبجاوي وأبو    . األول  
 .٣٢٢ص .الفضل 

 : وقد يفهم هلذا البيت  (١)
 إذا القلع الرومي عنها تثلمــــا  نرواح بالصخر األصم رؤوسهم

أم يستخدمون احلجارة فيضربون ا رؤوس األعداء حـني   : معىن آخر، وهو  
 . لم السيوفتتث
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٤٨٩
 
رون بعـضهم بتـرك     ـوا يعي ـ، ألم كان  األخذ بالثارات  -٢

ي ِنثارام ودمائهم إذا ذهبت هدراً ومل تعقل، فهذا اجلميح األسدي يعري ب           
عامر قوم الطفيل بفرارهم وتركهم خيارهم قتلى مل يثأروا هلـم، وذلـك             

  :(١)قوله
  

  سائل معـداً مـن الفـوارس ال       
ـ        يعدو م قرزل ويستمع الـنـ
ـ         ركضاً وقد غادروا ربيعه يف الـ

  

ــم وال    ــوا جبريا ــوا أوف   غنم
  ـــاس إلــيهم، وختفــق اللمــم
ــسم  ــارب الن ــاَ تق ــأثْاّر مل   ـ

  

  ــــــــــــــــــــــــ
بنو عامر هم بنو عامر بن صعصعة من هوزان انظر مجهرة أنساب العرب البن               (١)

خوته سادات بـين عـامر،      إوالد عامر، وهو و   : الطفيل . ٢٧١،٢٧٢حزم  
 ٢٨٥: انظر السابق ص. والدهم مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر        

. طلق اجلزء وأراد الكل   العرب أ : معداً . ٣/٧/٤١-١واألبيات يف املفضليات    
يشري إىل غدر بين عامر برجل امسه خالد        . مل يفوا هلم باهلدنة والعهد      : أوفوا ال
بن نضلة غدروا به فقتلوه، لكن بين أسد ـ قوم اجلميح ـ أدركوهم فحموا   ا

: يستمع الناس إلـيهم   ، فرس الطفيل والد عامر وكان فراراً     : قرزل. أصحام  
و حني فروا أو لشناعة فعلهم حتدث النـاس عنـهم           كناية عن قرم من العد    
مجع مله ماأمل باملنكب من الشعر، كناية عـن         : اللمم. فاستمع لذلك احلديث    

 . النفس: النسم. مجع ثأر : أثآر. والد لبيد وأخو الطفيل : ربيعة. الفرار
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٤٩٠

 .(١)ملا أسر بنو عامر هذا الشاعر قتلوه شر قتلهوهلذا الشعر وغريه 
وقد هدد عامر بن الطفيل بأخذه بالثأر ممن قتل من إخوته وقومـه             

  :(٢)فقال
  ــــــــــــــــــــــــ

 وللجميح قصيدة غـري هـذه يف        ٢٨٥انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم        (١)
 .  ، يف املناسبة نفسها١٠٩ برقم املفضليات

يتوعـدهم  :  ألنعينكم املال وعوارضـاً    ٣٦٤-١٠/١٠٧/٣٦٣-٣املفضليات   (٢)
حرة يف ديار غطفان وسط جند   : البة ضرغد . بذكر معايبهم يف هذين املوضعني    

. األكثر اعتداالً واسـتقامة     : األقصد. كسر القنا   : القصيد. مما يلي الطائف    
أخوه احلكم قتل يف املرورات وهـي       : أخو املرورات . رجالن  : مالك ومالك 

مل يدفن وترك للـسباع  : مل يسند. موضع معروف شرق املدينة يف أطراف جند   
. هكذا ذكر احملققان ولعله من املساندة يعين مل جيد من يقف معه فيقاتل القوم             

مل : أخاهم مل يقـصد   . رأس عال يف الشرف     : فرع. أخوه حنظلة   : قتيل مرة 
انظـر  . ترخيم أمساء الفزارية وله معها قصة يعري ا         : ياأسم  . ين نفسه يقتل يع 
فزارة قبيلة وهم أبناء ذبيان بن بغيض بن ريث بـن           . ٥ يف املفضلية    ١٠البيت  

: هوادة . إرجعي : فيئي. ٢٥٥انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم    . غطفان  
. ضع الرصد أو الطريق املرصاد وهو مو: املرصد. وقتلوا . هلكوا : ثووا. لني  
يسبح يف  : سابح. الضخم املرتفع : النهد. فرس لونه بني الكميت واألدهم    : أحم

رمح يذاد بـه أي     : أمسر مذود . آخر جهده يف الطعن     : عاللة. سريه لسرعته   
. كناية عن مالزمته هلا وصربه عليها وكثرة خوضه غمراا        : ابن حرب . يدفع  
شجر العضاة يف الصحارى أو مبعىن لـيالً أي         نوع من   : مسراً. أوقدها: أشبها

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٤٩١
ــاً  ــال وعوارض ــنكم امل   فألنعي
  باخليل تعثـر يف القـصيد كأـا       
  وألثــأرن مبالــك ومبالــك  
ــه   ــأرن فإن ــرة أث ــل م   وقتي

ـ        يا   يأسم أخت بـين فـزارة إنِن
   بيننـا  هـوادة  فيئي إليـك فـال    

ــابحٍ  ــد س  ــم ــل أح   إال بك
  أزال أشـهبا   وأنا ابن حـرٍب ال    

  

  وألهبطن اخليـل البـة ضـرغد        
  ِحدأ تتـابع يف الطريـق األقـصد      
  وأخي املرورات الـذي مل يـسند      
ــصد  ــاهم مل يق ــرع، وإن أخ   ف
ــد  ــري خمل ــرء غ ــاز، وإن امل   غ
  بعد الفوارس إذ ثـووا باملرصـد      
  وعاللة من كـل أمسـر مـذود       

ــدها إذ مل  ــراً وأوق ــِدمس    توق
  

فالثارات حافز كبري على شن الغارات وإشعال احلروب، واجلسارة         
والشعور بعدم البقاء أو عدم لذاذة احلياة وحالوا بعد فقد األعزة يهـون             

 ".....بعد الفوارس... الهوادة " "إن املرء غري خملد"عواقبها 
ومن شواهد األخذ بالثأر قول اجلميح مهدداًغطفان كلها حبـرب          

 :(١) التبقى على شيء لقتلهم نضلةضروس
 =  ــــــــــــــــــــــــ
 .أدبر أمرها ليالً مث أغاديكم ا غارة صبحاً

بن اوغطفان قبيلة عربية كبرية جتمع عبس وهو غطفان بن سعد بن قيس عيالن              (١)
هو ابن األشتر بن حجوان بن      : نضله. ٢٤٨انظر مجهرة أنساب العرب     . مضر

لد الذي قتله بنو عامر وهم أبناء عم        فقعس األسدي سيد بين أسد هو وابنه خا       
-٦ واألبيـات يف املفـضليات   ١٩٦-١٩٥الشاعر اجلميح انظـر الـسابق     

مشرف :   إال البيتني األخريين مشترف٣١٩: وقد تقدمت ص١١/١٠٩/٣٦٧
: الكـر . معصوبة اخللق حمكمته وعىن به أناثهـا      : مدجمة. عىن به ذكور اخليل   

= 
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٤٩٢
ــراً  ال ــسقين إن مل أزر مسـ   تـ

  جمــٍر يغــص بــه الفــضاء، لــه
  ينعــون نــضلة بالرمــاح علــى
ــشترٍف ومدجمــٍة ــل م ــن ك   م
  حىت أجـازي بالـذي اجترمـت      

  

  غطفان موكـب جحفـل دهـم        
  ســلف ميــور عجاجــه، فخــم
  جــرٍد تكــدس مــشية العــصم
  كالكر من كمـٍت ومـن دهـم       

ــ  ــك اجل ــوِء ذل ــبس بأس   رمع
  

  

 وهي عادة كانوا    -فقد حرم على نفسه اخلمر حىت يثأر البن عمه          
 ، وسيثأر له جبيش ضخم دهم اليبقـى وال        (١)يفعلوا حىت حيققوا مآرم   

يذر، كثري العدد والعدة متعدد الكتائب، وهذا اجليش كله ينادي وينـدب        
بس، والرماح بأيديهم وهم على خيول أصائل فإن متكن من بين ع          " نضلة"

  .طابت له اخلمر، وحلت له واستحق سقياها
  

وكان أحدهم إذ لقي واتره ازداد حنقه فشد عليه اليريد إال نفسه            
  :(٢)فهاهو أحدهم يقول

 =  ــــــــــــــــــــــــ
مجع أدهـم   : دهم. رب إىل احلمرة  مجع كميت وهو مالونه يص    : كمت. احلبل

قبيلة مشهورة أخت لذبيان    : عبس. من اجلرم أي اقترفت   : اجترمت. أي سود 
ومها ابنا غطفان وقعت بينهما احلرب املشهورة حرب داحس والغرباء انظـر            

 .الفعل القبيح : اجلرم  . ٢٥٠مجهرة أنساب العرب 
 . ١/٢٤ انظر بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب لآللوسي  (١)
رواها املفضل لرجل من بين عبد القيس حليف لبين شيبان ـ مل يسمه  : الشاعر (٢)

ليزيد بن   -بيااأاعتماداً على نسبة بعض العلماء بعض       -ونسبها حمققا الكتاب  
= 
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٤٩٣
  

  ــي ــين حي ــت ب ــا أن رأي   مل
ــوا  ــوجرة إذ تواص ــهم ب   رميت
ــيهم   ــرت عل ــذم ك   إذا نف
  بذات الرمث إذ خفضوا العـوايل     
فلــم أنكــل ومل أجــنب ولكــن  

  ألوصـال منـه   شككت جمـامع ا   
  تركت الـرمح يـربق يف صـاله       
  فــإن يــربأ فلــم أنِفــث عليــه

  

  عرفت شناءيت فـيهم ووتــري       
ــاً وحنــري ــا كثب ــوا حنره   لريم
ــيهم وبكــري ــا ف   كــأن فلوه
ــرِ  مــان ج ــا هلب ــأن ظبا   ك
  ميمت ا أبا صـخر بـن عمـروِ        
ــِر ــش وذع ــى ده ــذة عل   بناف
ــسرِ  ــوم ن ــنانه خرط ــأن س   ك
  وإن يهلك فذلك كـان قـدري      

  
  

كره عليهم صورة فيها إقدام وشجاعة، إقدام الفارس ودربة       فصورة  
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣/٧٠واألبيات هي املفـضلية     . سنان املري، وهو أخو هرم ممدوح زهري        
 . ٢٦٣انظر مجهرة أنساب العرب . ممن بين احلارث بن ثة بن سلي : بنو حيي 
: نفذم. عن قرب: كثباً. فرسه : وجرة. ثأري : وتري. بغضهم اياي : شناءيت

: بكـري . مهرها: فلوها. رجعت وعادت   : كرت. دخلت فيهم مث خرجت   
موضع ينسب إليه هذا اليوم يوم ذات الرمث خفـضوا          : ذات الرمث . ولدي
مل أنكـص ومل  : مل أنكـل .أسنتها : اظبا. استعدوا لتصويب الرماح  : العوايل
انظر مجهرة  . أبا صخر بن عمرة القيين من بين سعد       . قصدت  : ميست. أجنب  

مواضـع اتـصال    : جمامع األوصـال  . طعنت:  شككت ٢٦٥أنساب العرب   
: ذعـر . فـزع : دهش. طعنة: نافذة. املفاصل أو العظام أو العروق يف القلب      

: خرطـوم . صلبه  : صاله.  يلمع :يربق. خوف أي من الطاعن لشدة املوقف     
 .قدريت: قدري. أنفث أرقية. منقار
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٤٩٤

الفرس وإقدامها، حيث يوجهها إليهم فتطيعه وكلهم مصمم على رميهـا           
بالنبال فتنفذهم بسرعة عجيبة غري هيابة جلمعهم، مث تكر راجعة علـيهم            
بسرعة أشد من األوىل وإصرار أقوى حىت كأن ولدها بينهم، وهو يدفعها            

كأن فلوهلـا فـيهم     "مه وشجاعته كأن ولده البكر فيهم       قداعلى ذلك إل  
، ومع  "كأن ظباا هلبان مجر   "، وهم قوم ليسوا معازيل، رماحهم       " وبكري

أبا صخر بن "هذا فقد أقدم ومل ينكص على عقبيه، فتييمم قائدهم وخريهم   
فشكه فيه يف آكد موضع للقتل، يف قلبه فهـو جممـع العـروق              " عمرو

ني وأورده، وهي ضربة نافذة قوية ظهر سنان رحمـه        رايمن ش " الصمامات"
من وراء ظهر هذا الفارس املطعون وهو صادق غري مدٍع؛ ألنه اقتصر على             

" وإن يهلك فذلك كان قـدري     "ذكر الواقع فلم جيزم مبوته، وهو له مريد         
  ".فإن يربأ فلم أنفث عليه"يهواه؛ لكنه قدر اهللا  ال أما إن برئ فذلك ما

 فهذا الكلحبة العرين خياطب ابنتـه    إلغاثية،وب ا بواعث احلر  -٣
  :(١)كأساً بقوله

 

  ونادى منادي احلى أن قد أتيـتم       
  أجلميهـا فإمنـا   : وقلت لكـأس  

ــا ــدة حنره ــا وبل ــأن بليتيه   ك
  

  وقد شربت مـاء املـزادة أمجعـا         
  نزلنا الكثيب مـن زرود لنفزعـا      

     زعـا من النبل كراث الـصرمي املن  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ثغرته  بلدة حنرها. جانيب عنقها:  ليتيها ٣٢-٤/٢/٣١-٢األبيات يف املفضليات    ) ١(

الرواية وهي وعاء   : املزادة.  نبات كالبصل يف هيئته   : كراث الصرمي . حوهلا وما
  . من جلد يستقى به املاء
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٤٩٥

  م       زلوا األماكن امل  فهم مل ين خوفة إال ليغيثوا ولينصروا من استجار
 .وليدافعوا عن حرمهم

 :عتاد احلرب -ب
من أهم عتاد احلرب اخليل والسالح وقد تقـدم احلـديث عـن             

، وبقي احلديث عن السالح بأنواعه وكنت ذكرت إمجاالً عتـاد           (١)اخليل
، وسأعرض هنا وصف الشعراء لسالحهم وعمـل كـل      (٢)الفارس العريب 
ارس العريب يهتم بالعدة احلربية وأمهها حصانه وسيفه ورحمـه          سالح، والف 

 . (٣)ودرعه وقوسه وترسه، فمن مجعها مسى كمياً ومدججاً وذا شكة
 :السيوف) ١

فمن وصفهم للسيوف قول املزرد ـ رضي اهللا عنه ـ وهو يعدد   
  :(٤)أنواعاً من عتاده احلريب

..................................  
ـ       ايزال حـسامه  سالف حديـد م

  وأملس هندي مـىت يعـل حـده       

  وأبيض ماٍض يف الضريبة قاصـل       
  ذليقاً وقدتـه القـرون األوائـل      

  تسلم عليه الكواهل   ذرى البيض ال  

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٦١: احلديث عن اخليل ص (١) 
  .٣٩٧ :تقدم ص  (٢)
 . دج، شكك، كمي: انظر القاموس  (٣)
: حساق.خياره:سالف حديد . إال الثاين منها   ٢٧٠،  ٧٧:األبيات تقدمت ص     (٤)

 .٤٩/١٧/٩٩-٤٤وهي يف املفضليات. صنعته:قدته.حاداً:ذليقاً.طرفه،أو حده
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٤٩٦
  إذا ماعدا العادي به حنـو قرنـه       

  

  فدتك املناصـل  : وقد سامه قوالً    
  

........  
  

 صفيحته مما تنقى الصياقـــل     حسام خفي اجلرس عند استالله
  

، فهو حيتاط لنفسه،    (١)ف سيفني، كما وصف من قبل فرسني      فوص
من خري احلديد  " قاصل"قاطع  " ماض"وسيفه األول أبيض احلديد حاد جداً       

على التشبيه له بسالف الشراب وهو خريه، ومايزال طرفه حاداً          " سالف"
يتعرض للضرب فبـه     وخص طرفه لكونه أكثر ما    " يزال حسامه ذليقاً   ما"

  . كما أنه سيف عتيق، وعتقه فيه داللة على جودته يضرب، وبه يطعن
  

ومن حدته  " أملس هندي "وسيفه الثاين من سيوف اهلند ناعم احلد        
أنه إذا ضرب بيض الفارس قدها وجتاوزها إىل الكاهل مروراً برأسه فهـو             

بعده، فينخرط إىل الكاهل فيصيبه،   يقطع احلديد، وإذا جتاوزه سهل عليه ما      
 تساويه ومـن  دية من الفارس احلامل له، فكل السيوف ال    ولذا استحق التف  

خفي اجلـرس عنـد     "مواصفاته عدم ظهور صوته حني استالله من غمده         
 وهذا كناية عن جودة حديده وحسن صـنعته وحدتـه، ومل ال           " استالله

صفيحته مما تنقـى  "ع ان الصيكون كذلك وقد اختاره وانتقى حديده مهرة    
  ."الصياقل

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٨-٣٧/١٧/٩٥-١٦انظر األبيات قبل أبياته هذه من  (١)
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٤٩٧

  :(١) سيوف رفقته الصعاليك بقولهوقد وصف الشنفرى
 

  إذا فزعوا طارت بـأبيض صـارم      
  حساٍم كلون امللح صاٍف حديـده     
  تراهــا كأذنــاب احلــسيل وادراً

  

  ورامت مبا يف جفرهـا مث سـلت         
  جراز كأقطـاع الغـدير املنعـت      
  وقد لت مـن الـدماء وعلـت       

  

فسيوفهم بيض صوارم وهي أهم عتادهم، وأول مايبدؤون به الرمي        
ل، حىت إذا التحموا بأعدائهم سلوا سيوفهم القواطع املشبهة بـامللح            بالنبا

لنقاء حديدها وصفائه، ومن صفاته وجودة حديده مشاته ألجزاء املـاء           
فإن املاء إذا طرقته الرياح بـدا  " كأقطاع الغدير"وقد طرقته الرياح فقطعته    

الـصايف  له ملعان وبريق، وليس كل ماء تكون هذه صفته، بل مياه الغدير             
، وقد وصف الشنفرى عملها يف احلرب، فهـي         " املنعت"املنعوت باحلسن   

يف أيدي الفرسان يرفعوا وخيفضوا حبركة تشبه حركة أذناب البقر دائمة       
 إذا رأت أماا جعلـت حتـرك         احلسالن ألنّ" احلسيل"اخلطران، وخص   

 مـن   فيها من خفض وعلو يعقبها فعل صـارم        وهذه احلركة وما  . أذناا  
هؤالء الفرسان فهم قد رووها من دماء األعداء قد صدرت منها وأعيدت            

  .إليها، ألم يبالغون يف قتل أعدائهم 
 والفرسان العتنائهم بسيوفهم يكسوا الذهب حيلوا به، ويرمسون       

 ، فهذا بشر بن عمرو(٢)بن ظامل عليها صوراً كذي احليات سيف احلارث
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧/٢٠/١١١-٢٥ املفضليات (١)
  ٥/٨٨/٣١٢وله فيه يف املفضليات  (٢)

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٤٩٨

 : (١)بقولهبن مرثد البكري ميدح قومه ا
 واملشرفية قد كسوها املذهبا        وترى جياد ثيام خملولة

فهم قد فضلوا سيوفهم على ثيام إذا حلَّوا سـيوفهم بالـذهب،            
يهتمـون   صالح أدواا، ال  إمهتهم يف احلرب و   (وثيام خمرقة عليهم ألن     

 .(٢))مطعم مبلبس وال
ـ             الً وسيوف بين عبس قوم خراشة سـيوف تقـدم املـوت معج

قد حددها الـصانع    " سيوف سترجية "ألعدائهم، ألا من خيار السيوف      
حىت صارت رقيقة احلواشي ناعمة امللمس حادة املـضرب، إذا أحـدثت            

 : (٣)جرحاً وسعته؛ ولذا حق حلراشة أن يفخر م وبسيوفهم بقوله

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 وهل يركب املكروه إال األكارم    علوت بذي احليات مفرق رأسه

 .الذهب:املذهبا .السيوف:املشرفية. مثقوبة: خملولة. ٩/٧١/٢٧٧املفضليات  (١)
 .٥٥٥شرح ابن األنباري  (٢)

-١٢بيتان يف املفضليات    وال.  يف احلاشية  ٣٣٤:بنو عبس تقدم التعريف م ص     ) ٣(
أمساء قبائل عدة يف تغلـب وأسـد وقـضاعة          : بنو غنم  .  ١٣/١٢١/٤٠٦

واخلزرج، أقرم إىل أن يكونوا املعنني يف البيت بنو غنم بن وديعة بن لكيز من               
: حبالـة . ٢٩٨عبد القيس من جديله من بين أسد انظر مجهرة أنساب العرب           

: متنـه . الصانع: القني.  ماهر سيف منسوب إىل سريج قني    : سرجيي. موضع
انظر اإلفصاح يف فقه اللغة مجع عبد املتعايل الصعيدي وحسني يوسف           (ظهره  
 ولعل الشاعر يريد حديده كله من إطالق اجلزء وإرادة الكل فـالقني          ٥٩٠/١

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٤٩٩
  صبحن مع اإلشراق موتاً معجالً     ومجع بين غنم غداة حبالـة

  احلواشي يترك اجلرح أجنالرقيق       متنهالقنيبكل سرجيي جال 
  

ومن مواصفات سيوفهم أا طويلة، وبطوهلا يستدل علـى طـول           
أصحاا ومن مث شجاعتهم ، وقد وصف بشر بن أيب خازم قومه بـذلك              

  :(١)فقال
 واخليل مشعلة النحور من الدِم     نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي

.....  
  يسمو إىل األقران غري مقلِم       منازٍلمن كل مسترخي النجاد

واسترخاء النجاد ـ وهو محائل السيف ـ يعين طوهلا، والتكـون    
 . كذلك إال إذا كان سيفها طويالً

إذا أثقلـت    ويركب بطرف الغمد حديدة على شكل خطـاف،       
وقد أشار أبو قيس     الفارس درعه رفعها من أسفلها فجعلها ذا اخلطاف،       

  :(٢)ذلك عند وصفه لدرعه بقولهبن األسلت إىل ا
 =  ــــــــــــــــــــــــ

واسعا: أجنال. األطراف : احلواشي. ، جيلوه ويلمعه ِه كِل السيِفيصلح حديد. 
: نعتزي. مجع قونس، أعلى البيضة   : القوانس. ١٣/٩٩/٣٤٧-١١املفضليات   (١)

يتنادون أثناء احلرب باسم يتعارفون عليه، يفتخرون به حيمسون بـه بعـضهم       
األنداد : األقران. محالة السيف: النجاد. طويل: مسترخى. ويرهبون به أعداءهم

  . غري تام السالح يعين أم كاملو االسالح: املقلم. من األبطال
 .٧/٧٥/٢٨٤ليات املفض (٢)
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٥٠٠
 مهند كامللح قطـــــاع      أحفزها عين بذي رونق

وأما وصفهم لعمل السيوف وصوت ضرا وآثار قطعهـا فقـد           
 .(١)عرضت لبعض شواهده من قبل يف الصورة السمعية ويف الفخر القبلي

 :الرماح -٢
ومن وصفهم للرماح قول املرزد ـ رضي اهللا عنه ـ يف وصـفه     

  :(٢)ده احلريبعتا
  

 تغشاه منابع من الزيت سائــلُ     ومطرد لدن الكعوب كأنـما
 كما مار ثعبان الرمال املوائــلُ     أصم إذا ماهز مارت سراتـه
  ناحلُ الل بدا يف ظلمة الليلـه      له فارط ماضي الغرار كأنـه

  

فوصف رحمه باالضطراب واللني، ألم كانوا خيتارون رماحهم من         
خليزران لتكون أخف محالً وأسهل عمالً ولئال تنكسر عنـد انثنائهـا يف             ا

، وألن الضطراا إذا هزت أثراً نفسياً يزيد من وهل الفرسان،           (٣)أعدائهم
وفيه مالمسة حىت خييل لرائيه أنه قد غمس يف زيت، فهو يلمع زيـادة يف               

" أصـم "الصفاء وداللة على جودة عوده، ليس فيه شقوق، وليس بأجوف     
وسنانه دقيق الشباة   . وعندما يهز يضطرب كثعبان قد اجنرد يطلب النجاء         

هالل بدا يف ظلمة الليل     "اطع مصقول احلديد، كأا لصفائه وملعانه       حاد ق 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٢ :انظره ص (١)
  . ٣٩٧ :األبيات تقدمت ص (٢)
  . خزر: انظر اللسان مادة (٣)
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٥٠١

، ووصف سالمة بن جندل رماح قومه اليت كفت أعداءهم عنـهم            "ناحل
 : (١)بقوله

  مهت معـد بنـا مهـاً فنهنـهها        
ــنتها   ــصقوٍل أس ــشريف وم   بامل
ــة جي ــان عادي ــنتها فتي ــو أس   ل

  سوى الثقاف قناها فهـي حمكمـة     

  عنا طعان وضرب غـري تـذبيب        
  صم العوامل صـدقات األنابيـب     

  سـود جعابيـب    مقرفني وال  ال 
  قليلة الزيغ مـن سـن وتركيـب      

  ــــــــــــــــــــــــ
. عزمت علـى أمـر سـوء      : مهت . ١٢٣-٢٩/٢٢/١٢٢-٢٣املفضليات   (١)

غري ضعيف كما تذب السباع، ولكـن       : غري تذبيب . منعها وكفها : فنهنهها
شام، وهي قرى تنسب السيوف املنسوبة إىل مشارف ال : املشريف. ضرب صدق 

انظـر شـرح    (إليها هذه السيوف، وقيل نسبة إىل مشرف بن مالك اللخمي           
. غري جموفة: صم. الرماح، وصقلها سنها : مصقول أسنتها ) . ١/٤٣٨التربيزى  
مابني : األنابيب. صلبات: صدقات. أعايل الرماح ويريد الرماح كلها : العوامل

: جعابيب. غري هجناء أو مقاربني هلا      : المقرفني. حرب: عادية. عقد الرمح   
آله احلداد اليت يقوم ا الرماح من اخلشب ووسـطها          : الثقاف. قصار صعاف 

امليـل  : الزيـغ . العيـب فيهـا     : حمكمة. قصبها وعودها   : قناها. مثقوب
الرؤساء على  : اليعاسيب. تركيب النصال : تركيب. حتديد: سن. واالعوجاج

حبال : أشطان. حباله  : مواتح البئر . ي ذكورها   التشبيه هلم بيعاسيب النحل أ    
أعالهـم مـن   . فريقي معد: الفريقني. بئر بني املدينة والشأم     : مطلوب. أيضاً

أي كالمه  : غري التكاذيب . من سكن سفلى جند     : أسفلهم  . سكن عالية جند    
 .هذا ليس كذباً وإمنا هو صدق يصدقه العمل 
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٥٠٢
ــةً  ــراً مثقف ــنتها، مح ــاً أس   زرق
  كأا بـأكف القـوم إذا حلقـوا       
  كال الفريقني أعالهـم وأسـفلهم     

  

ــل لليع  ــرافهن مقي ــيبأط   اس
  مواتح البئر أو أشـطان مطلـوب      
  يشقى بأرماحنا غـري التكاذيـب     

  

فرماحهم مصقولة األسنة مثقفة ليس فيها زيغ، وقد اختـاروا هلـا      
كما أا صم العوامل صلبة العقد، حمكمة    . أسنة زرقاً لشدة صفاء حديدها      

الصنعة يف سنها ونصاهلا ؛ ولذا مكنتهم من إصابة األعداء يف أعز شـيء              
 م، يف رؤسائهم، فحملوا رؤوسهم عليهـا ـ وكـان ذلـك مـن     لديه
 .(١)عادم

ورمح ثعلبة بن عمرو العبدي رمح يرضي من نظر إليه، وميضي يف            
 :(٢)يرده شيء يرجع وال ينعطف ال املطعون ال
  ــــــــــــــــــــــــ

طـائر أصـغر مـن اجلـراد     : اليعاسيب وقيل  ٢٣٩انظر شرح ابن األنباري      (١)
ـ معروف يكثر يف جند ـ يقع على األسنة ألنه الجيد ) عسب: القاموس مادة(

وهنا تكون الكناية فيه عـن كثرـا        ) ٢٣٩انظر شرح األنباري    (أرفع منها   
ولطوهلا واضطراا حني السري ا     . واهتمامهم ا يرفعوا، يرهبون ا عدوهم     

" مطلـوب "حبال البئر الطويلة مثل     : احلبال، وخص منها  إىل األعداء شبهت ب   
لكي تكتمل هلا الصورة باجلمع بني الطول واالضطراب؛ وهلذه الصفة شـقى            

 .األعداء برماحهم 
  : والبيت متعلق يف بيت قبله٩/٧٤/٢٨٢املفضليات  (٢)

هشآبيب غيث حيفش األكم صائف   بيضاء مثل النهى ريح ومــــد 

 ... ت بدرع ومبطردأي أغثت وقد جتهز
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٥٠٣
 وميضي فال ينآد فيما يصادف      ومطرد يرضيك عند ذواقه

، حيث جعل   من تراسل احلواس  " يرضيك عند ذواقه  "والصورة يف   
حاسة الذوق هي اليت تعجب برحمه بدالً من العني، فالعني أدت اإلعجاب            
إىل القلب فشعر باللذة لذلك وكأمنا جاءت هذه اللذة عن طريق اللـسان             

تـوحي  .." ميضي فال ينـآد " : وقوله. فهي فيه حقيقية ويف غريه جمازية
 كـذلك ال  بالصالبة وحدة السنان وكونه لدن الكعوب؛ ألنه لو مل يكن           
 .نكسر، ألنه إذا مس الضريبة واضطرب ا ومل ينكسر مضى

والـشعراء مولعـون بوصـفها    -وأما بالنسبة للون أسنة رماحهم      
  .(١)واحلديث عنها ـ فقد ذكرت شيئاً من ذلك يف الصورة البصرية امللونه

أما عمل هذه الرماح فقد وصف الشعراء عـدداً مـن طعنـام     و
ساء القوم وجعلتهم حلماً على وضم، ومن ذلـك         البطلولية اليت أردت رؤ   
  :(٢) قول يزيد بن سنان املري

  

 

ــت بِنــ  ــا أن رأي ــيمل   ي حي
  بذات الرمث إذا خفضوا العوايل     

  فلــم أنكــل ومل أجــنب ولكــن
  شككت جمـامع األوصـال منـه      

   فـيهم ووتـري    يتعرفت شـناء    
ــا  ــا هلب ــأن ظبا ــِرك   ن مج

  ميمت ا أبا صخر بـن عمـرو        
ــِر ــٍش وذع ــى ده ــذة عل   بناف

  ــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٩-١٤٨: تقدم ص) ١(
 .١٣األبيات من املفضلية ) ٢(
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٥٠٤
  تركت الـرمح يـربق يف صـاله       
  فــإن يــربأ فلــم أنفــث عليــه

  

ــسرِ  ــوم ن ــنانه خرط ــأن س   ك
  ك كـان قـدري    لوإن يهلك فذ  

  

  

واختيـار املوضـع    ..." ميمت ا   "ويف الصورة القصد والتصميم     
ومناسـبتها حلـال   " نافذة"والقوة " جمامع األوصال"القاتل املناسب للطعن    

يزيـد    وهذا ما مه عليه الدهش والذعر   املطعون حيث اعتراه من رؤيته وعز     
ية وفيها تركهم للرماح يف أعدائهم زيادة يف النكا       . يف حتطيم قواه ونفسيته     

  .ال يستطيعوا احلراكم؛ كي
  

ومن حسن التصوير وبراعته لدى الشاعر إعطـاؤه كـل صـورة     
يشبه أسنتها   مدلوالً خاصاً، فرماح األعداء وصفها قبل املعركة فناسب أن        

ان اجلمر، وهو توقده واشتعاله، لكوا كانت مصقولة مسننه، ورحمـه        بلهب
نـسر الوالـغ يف دمـاء    بعد طَعنه فيه وتركه فيمن طعنه فيه شبهه مبنقار ال 
أن عدل عن اسـتخدام     : فريسته وقد تطلخ يف دمها، ومن حسن تصويره       

ليزيد يف تعظيمه خاصة وأنه أكثر مايـستخدم        " إىل خرطوم " منقار"كلمة  
 .(١)عنواناً على أنف الفيل، وقد يستخدم للسباع

وقد فخر ضمرة بن ضمرة النهشلي بطعنه األكفاء يف الشجاعة يف           
 :(٢)قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
 .خرطم: انظر القاموس مادة (١)
: حتجل. الواو واو رب، والِقرن الكفء    :  وِقرن ٩/٩٣/٣٢٦-٨: املفضليات    (٢)

= 
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٥٠٥
  عليه جنيع من دم اجلوف جاسد    هوقرن تركت الطري حتجل حولَ

 ـد ناِه املؤربكما قطر الكعب     ـِهـحشاه السنان مث خر ألنِف
أحشائه، فكأا زادت يف حشو حشاه،      فطعنته قوية قد دخلت يف      

. فيها من الـسرعة والقـوة واإلذالل بـه    وما" خر ألنفه"وهيئة سقوطه،  
ومقايستها بصورة سقوط الكعب الذي يرميه الغالم الناهد حني اللعب به،           
توحي خبفة اخلصم واالستهانة به، كما استهان هذا الغالم ـذه اللعبـة،             

 . قوطرعة وبقوة الس بالسوتوحي
 وذلك إذا نفـذت مـن   -ومجعها نوافذ -وتوصف الطعنة بالنافذة    

الضريبة من اجلنبني، وهذه أشدها وأقتلها؛ ألنه يتعسر مداوا، ومن ذلك           
وصف أيب ذؤيب طعنات الفارسني اللذين وصفهما بالقوة واكتمال العدة          

كل منهما على حصانه، وعليه شكته درعه رحمه وسيفه، ومع ذا فقد جاء             ف
  :(١)نهما لصاحبه بطعنات نوافذ أودت حبياماكل م

 =  ــــــــــــــــــــــــ
    تقع عليه ومتشي حولـه   : ومراده. زو يف املشي  احلجالن مشية الغراب وهو الن .

: خر. دخل يف حشاه : حشاه. الزق  : جاسد. شديد احلمرة دم اجلوف ال  : جنيع
صفة للعظم أي   : املؤرب. عظم يلعب به الصبيان     : الكعب. رمى: قطر. سقط

  .صيب مرتفع قارب البلوغ : ناهد. احلاد األطراف
-٦٤/١٢٦/٤٢٨-٦٢ومهـا يف املفـضليات    . ٢٢٧ :البيت األول تقدم ص    (١)

مجع : نوافذ. نفس صاحبه بالطعنجعل كل واحد منهما خيتلس : ختالسا. ٤٢٩
شـق  : العبط. نافذة وهي الطعنة هلا رأسان خلروجها من اجلهة املقابلة للطعنة           

= 
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٥٠٦
  

ــة   ــه يزني ــا يف كف   وكالمه
ــذ ــسيهما بنواف ــسا نف   فتخال

  

  ــارة أصــلع ــنان كاملن ــا س   فيه
  ترقـع  كنوافـذ العـبط الـيت ال   

  

نفوذها أشبهت شق اجللد الصحيح وحنر البعري من        وولسعة طعنام   
 . غري علة

 إما كفاحاً أو    يكون والفرسان على ظهور خيلهم     والطعن عادة ما  
مالحقة عندما يفر اخلصم، ومن ذلك قول جابر بن حين التغليب يف وصف             

 يف يـوم الكـالب األول       -عم امرئ القيس  -طعنهم شرحبيل بن حجر     
  :(١)وفخره بذلك

  

  فيوم الكالب قد أزالـت رماحنـا    
ـــن ــهلينتزع ــا، فأزال    أرماحن

ــه  ــىن ل ــالرمح مث ات ــه ب   تناول
  

ــسِم   ــة مق   شــرحبيل إذا آىل آلي
ـ  أبو حنش عن ظهر شقاءَ       ِمِدلْ ِص

  فخــر صــريعاً لليــدين وللفــم
  

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 . تصلح ال: ترقع ال. اجللد الصحيح أو حنر البعري لغري علة 

شرحبيل هذا كان أبـوه واله بـين متـيم    . ٢٥/٤٢/٢١٢-٢٣املفضليات   (١)
ألول هذا، وكان سلمه ملـك بكـر        والرباب قتله أخوه سلمة يوم الكالب ا      

وتغلب، وكان أبوه قد نصبهما وإخوما على قبائل العرب انظر مجهرة أنساب 
من بين جشم مـن قبيـل       : أبو حنش . ميني: ألية.  حلف: آيل.  ٤٢٧العرب  
لليـدين  . سقط: خر. انثى  : اتىن. صلبة  : صلدم. فرس طويلة : شقاء. الشاعر
 .على وجهه: وللفحم
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٥٠٧

فالطعنة كانت موجهة إليه وهو على ظهر فرسه فسقط على وجهه           
 . من فوقها، وكأنه حاول االعتماد على يديه وفيه، حيمى ما جسمه

 اراً على املطعون  ـوالطعنات القوية تبقى آثارها إذا برئت فتكون ع       
فاه، مما يدل على أنه طعن وهو موٍل الدبر، فَـار            إذا كانت يف ق    -خاصة-

  :(١)عن عدوه، ومن ذلك قول ثعلبة بن عمرو العبدي
 

ــاهللا ال ــسم بـ ــأتلي فأقـ   يـ
ــدرة  ــى ق ــوي عل ــل حن   فأقب
ــدبراً   ــه م ــا كف  ــال   أح

   ثـــرةًفتبعتـــه طعنـــةً 
  فــإن قتلتــه فلــم آلــه   
ـ     يوإن يلقــين بعــدها يلقِنـ

  

ــ   ــسمت إن نلت ــؤوب  الهوأق   ي
ــا صــدقت   ه الكــذوبفلمــا دن

ــ وهــل ينجينك شــدوعيــب   
   منـها صـبيب     على الوجهِ  يسيلُ

       وإن ينج منـها فجـرح رغيـب  
       عليه من الـذل ثـوب قـشيب  

  
 

فهذان فارسان كل منهما أقسم إن لقى اآلخر سيقتله، فلما التقيـا        
وىل املقسم األول منهما ـ وهو خصم الشاعر ـ بفرسه، فلحقه الـشاعر   

فإن "يف أعلى رأسه أسالت على وجهه الدم الكثري         فطعنه طعنة قوية واسعة     
  ــــــــــــــــــــــــ

 ال: يـؤوب  ال. يقصر ال:  اليأتلي ٢٥٥-٦١/٢٥٤ات آخر املفضليه    املفضلي (١)
ذ إوهذا من االسـتهزاء بـه     . نفسه أي نفس خصم الشاعر    : الكذوب. يرجع

: شد وعيـب . أي مال ورجع هارباً بفرسه: احال ا. جعل تكذبيها له صدقاً  
مصبوب أي : صبيب. واسعة خمرج الدم : ثرة. فيه عن آخره مستفرغ جهده

  .جديد:قشيب. واسع : رغيب. مل أقصر فيه: مل آله.  كثري دم سائل
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فقد اجتهد الشاعر يف ذلك، لكن إن سلم من املوت فلن يسلم مـن          " قتلته
 العار الذي سيلحقه من بقائها وآثارها عليه، فقد كسته ثوباً جديداً مـن            

  " .قشيب"العار 
  

 :الدروع -٣
 وقد اهتم الشعراء بوصفها ألمهيتها يف احلرب ومن ذلك وصـف          

  :(١)املزرد لدرعه بقوله
  

ــسفوحٍة ــضفاضٍةوم ــٍة ف    تبعي
يـستطيعها   ال  كظهر النونِ  دالص  

ــضاٌءموشــحةٌ ــا بي    دان حبيكه
   حنوهـا   حتـىن األصـابع    مشهرةٌ

  

  جتتويهــا املعابــلُوآهــا القــتري   
   الـدواخلُ  تلك احلظاءُ  ، وال سنانٌ

 بعـد األنامـل فاضـلُ      هلا حلق   
   القبائـلُ  إذا مجعت يوم احلفـاظِ    

  

، نسبة إىل تتبع وهو من أوائل من        ةعيبرعه مصبوبة واسعة عتيقة ت    فد
 مربوطة مبـسامري تعافهـا    -ملك من ملوك اليمن   -صنع الدروع ولبسها،    

ظهـر  "السهام عراض النصال، وهي مع هذا لينة سهلة تشبه يف مالستها            
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤١/١٧/٩٨-٣٨ملفضليات  (١)
: دان حبيكهـا  . لصفاء معدا   : بيضاء. فيها طرائق صفر أي حناس    : موشحة

. متقارب نسج حلقها أي قريب من بعضه مما يدل على صغر الفتحات بينـه             
كنايـة  : األصابع حنوها حتىن  . مشهورة: مشهرة.. زائد يريد أا سابغة   : فاضل

يوم الذب عن احملارم والغضب     : عن اإلعجاب ا جلودة صناعتها يوم احلفاظ      
  .هلا 
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يستطيع هتكها رمح كبري وال صغري       كما تشبهه يف القوة؛ حيث ال     " النون
وقد زينت بطرائـق مـن      " تلك احلضاء الدواخل   طيعها سنان وال  ستي ال"

وحديدها أبيض ناصع جلودته ومـابني احللقـة   " موشحة"النحاس األصفر   
واحللقة من نسجها متقارب كي يزيد يف محاية الفارس من دخـول رؤوس    
األسنة والسهام، ومن مواصفاا أا سابغة طويلة حىت إا فاضـت علـى     

وهي هلذه اجلودة وإحكام الصنعة ترى البسها خيتال ا غداة           هاأنامل البس 
  .التقاء القبائل؛ ألم يشريون إليها معجبني بذلك منها 

  

ويفضلون من الدروع الواسعة الفاضلة على اجلسد املصنوعة مـن          
كدرع أيب قيس بن األسـلت الـيت وصـفها          " موضونة"حلقتني حلقتني   

  :(١)بقوله
  

 فضفاضة كالنهي بالقاع      أعددت لألعداء موضونة
  

ومع أن السابغة قد تؤذي البسها إال إم احتاطوا لذلك فوضـعوا            
يف غمد السيف إذا ثقلت الدرع على الفارس وآذته رفعها عنه يف            " كُالَّباً"

  :هذا الكُالب، علقها فيه، ولذا قال أبو قيس بعد بيته السابق
  

 ملح قطاعـمهنٍد كال    أحفزها عين بذي رونق
والشعراء كثرياً مايشبهون حديد الدرع لكونه حلقاً متراصاً جوار         

" كالنهي بالقـاع  : "بعضه مباء الغدير إذا طرقته الرياح كقول قيس السابق        
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٧٥/٢٨٤-٦املفضليات    (١)
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 : (١)وكقول ثعلبة
  صائف األكم حيفششآبيب غيٍث      هد ومحيببيضاء مثل النهي ِر
 إليها؛ ولـذا    رظَنينما ي  ح  ذات متوجٍ   املعدنِ  صافيةِ فهي درع بيضاءَ  

            أشبهت ماء الغدير، وإمعاناً يف الوصف جعله ماء غدير قد طرقته الـريح    
 وزاده دفعات من املطر، فموجـه       -أي حركته مما يزيد يف بريقه وملعانه        -

 . أكثر، مما حيقق الصفة ويقوي املشاة
   فرسان قومه بلبسه درعاً واسعة مـضاعفة  وقد وصف اجلميح أحد 

  : (٢)الغدير املليء، وذلك قولهك
  

  ي سراره الرهمكالنهي وفّ      مدرعاً ريطة مضاعفــة
 

 للوـا،  -أيضاً–فهي درع تشبه املالءة لسعتها ولينها، وقد يكون   
وذات متوج كالغدير املمتلئ فإن الغدير      " مضاعفة"ومصنوعة من حلقتني      

 . (٣)تشبه الدروعإذا امتأل وضربته الرياح بدت فيه طرائق وصفاء 
  ــــــــــــــــــــــــ

. يعين درعاً بيضاء جلـودة حديـدها      : ببيضاء   . ٨/٧٤/٢٨٢يف املفضليات    (١)
. ؤبوبدفعات مجع ش  : شآبيب. زاده: مده. أصابته الريح : الغدير، ريح : النهي
يف الصيف وهو صفة    :  صائف .مجع أكمه : األكم. يقشر: حيفش. مطر: غيث  

 .أوهو مرفوع على القطع . للغيث ففيه إقواء
رمهة  )جم: الرهم. وسطه: سراره. مأل: وىفّ. مالءة: ريطة ٩/٧/٤٢املفضليات) ٢(

 . وهي املطرة الضعيفة الدائمة
 . ٤٧انظر شرح ابن األنباري (٣) 
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بعـد أن عـدد     -ووصف راشد بن شهاب اليشكري درعه بقوله        
  :(١) عتاده من سيف ونبل وقوس ورمح

  

..................................  
ــضاعفةٌ ــدالَءم ــِمطَّ أو ح ج ةٌي  

    مـن الـسالح اسـتعرا      لعاديٍة
  

ــ     ري يف مواصلهـــا درمتوذات ق
   والقـدم   والكفِ تغشى بنان املرءِ  
  أو عـدم    إىل الغدرِ  وكان بكم فقر   

  
  

فدرعه ذات مسامري، مستوية األجزاء، خاصة مواصلها اليت تـصل          
  ــــــــــــــــــــــــ

ومطرد الكعبني  : صدره: والبيت األول  . ٣٠٩-٩/٨٦/٣٠٨-٧ت  املفضليا (١)
وهو متعلق ببيتني قبله مها. أمسر عاتر :  

 

 معي مشريف يف مضاربه قضم  توعدين إنين إن تالقنـي وال
  وفرع هتوف السقي والنشم   ونبلٌ قرانٌ كالسيور سالجم

 

:  فـرع  .طوال: سالجم. متشابه  : قران. تكسر من كثرة ماضرب فيه    : قَضم
ذات صوت، وقد فسرها احملققان باملصونة وإمنا هي املـصوتة          : هتوف. قوس

. ماشرب املاء على األـار    : السقى . ٦١٢كما نص على ذلك ابن االنباري       
اخلوار الضعيف ويقول هي ليست كذلك فهي مما تشرب باملطر وهـو    : النشم

 وثىن علـى    املفاصل: الكعبني.  ارمح طويل مضطرب لني      :مطرد. أصلب هلا   
. درع ذات مـسامري     : ذات قـتري  . صـلب   : عاتر  . إرادة األعلى واألسفل  

منسوبة : حطمية. حمكمة: جدالء. استواء: مايصل بني احللقتني درم   : مواصلها
منسوبة إىل عاٍد . قدمية: عادية. إىل حطمة بن حمارب صانع من بين عبد القيس       

 .أو زمنه 
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بني احللق؛ وهذا يدل على لينها وإحكام صنعتها، كما أا مضاعفة قدميـة     
يظهـر مـن     الصانع القيسي، ضافية طويلة سابقة ال     " ةمطَح"منسوبة إىل   

نسبوا دروعهم إىل داود عليه الـسالم       قدم، و  الفارس الالبس هلا بنان وال    
  :(١)قول أيب ذؤيب يف وصف فارسنيوتبع أحد ملوك اليمن ومنه 

  

 داود أو صنع السوابغ تبع    وعليهما مسرودتان قضامها
وإىل تبع   عليه السالمفنسب صناعة ماعليهما من الدروع إىل داود

 . امللك اليمين وذلك لإلحياء برباعة الصنع ودقته
عض الفرسان يلبس يف احلرب درعني ويتقلد سيفني، وقـد      وكان ب 

  :(٢)مدح علقمةُ بن عبدة احلارث بن أيب مشر الغساين بذلك فقال
  

  ــــــــــــــــــــــــ
. درعان من السرد وهي املـسامري     : انمسرودت . ٦١/١٢٦/٤٢٨ملفضليات   ا (١)

النيب عليه السالم ألن اهللا سخر له احلديد ، فهـو           : داود  . أحكمهما  : قضاها
حتقيق . انظر كتاب السالح أليب عبيد القاسم بن سالم    . أول من صنع الدروع   

ملك محري وهم : تبع. صانع الدروع: صنع السوابغ . ٢٩حامت صاحل الضامن /د
وقد خطأ األصمعي أبا ذؤيب يف هـذا         . ٦٢٦رف البن قتيبة    كثري انظر املعا  

أن أبا ذؤيب ظن تبعاً هو الذي صنع الدروع، وإمنا صنعت           : البيت؛ ألنه يرى  
 .٨٨١انظر شرح ابن األنباري . بأمره 

: سربايل حديد. لبس واحدة على األخرى :  مظاهر٣٠/١١٩/٣٩٤املفضليات (٢)
غـائص يف   : رسوب. قاطع  : خمدم. عقيل كل شيء خياره     : عقيال. درعني  
 . ينبو عنه اللحم ال
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥١٣
 عقيال سيوف خمذم ورسوب     مظاهر سربايل حديد عليهما

وكانوا يفضلون من الدروع الصلبة اليت إذا وقعت عليها السيوف          
ف الربمجي يف الدرع الـيت      أحدثت صليالً كما يف قول عبد قيس بن خفا        

  :(١)اختارها لتكون عدته على النائبات مع غريها من عتاده الذي عدده
 

 الـع للسيف فيها صليـتسم    وسابغة من جياد الــدروع
 جير املدجج منها فضـــوال     كماء الغدير زفته الدبــور

ن خيتاروا للحرب درعاً    إوقد حث بشامة بن الغدير قومه بين سهم         
قنة الصنع نسجت من حلقتني حلقتني إذا وقعت عليها السيوف سمع هلا            مت

 : (٢)صليل، وذلك قوله
 رماحاً طواالً وخيالً فحـوال   وحشوا احلروب إذا أوقدت
 ترى للقواضب فيها صليال     ومن نسج داود موضونة

 :لالقوس والنبا -٤
ومن وصفهم للقوس وصفهم عودها وأنه خمتار من خيار الـشجر           

  ــــــــــــــــــــــــ
 : وقبلهما ٧/١١٧/٣٨٦-٦ : املفضليات  (١)

 ت عرضاً بريئاً وعضباً صقيالً  فأصبحت أعددت للنائبا
 ورحماً طويِل القنــاة عسوال  ووقع لسان كحد السنان

مـل  الفارس كا : املدجج. الريح تأيت من قبل الغرب      : الدبور. حركته  : زفته
  . زيادات يعين أا طويلة: فضوال. العدة

. الـدروع : نـسج داود  . أوقـدوا : حشوا. ٣٥/١٠/٥٩-٣٤: املفضليات (٢)
 .صوت: صليال. السيوف: القواضب. مصنوعة حلقتني حلقتني: موضونة
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٥١٤

النبع مثالً وهو شجر ينبت يف اجلبال، ولوا صفراء ـ وهو لون العـود   ك
  :(١)  كقول ثعلبة بن عمرو-الطبيعي

  

 وأبيض قصال الضريبة جائف     وصفراء من نبع سالح أُعدها
  

وقد يصري لوا أمحر وذلك إذا عتقت وطال ا العهد وقد وصف            
  :(٢)لشنفرى قسي الصعاليك بذلك يف قوله

 

 ِت ويشم مرةً يغنمومن يغز      القسي بعثتها محِروباضعٍة
  

فامحرارها لطول العهد ولتعرضها للشمس واألمطار، وقد يكـون         
  .لتلطخها بالدماء من آثار الطعن والضرب 

وللقوس إذا شد عليها وترها ورمي بسهمها صوت حتـدث عنـه            
  :(٣)الشعراء كقول راشد بن شهاب اليشكري

 

  ــــــــــــــــــــــــ
مايضرب مـن األعـداء     : الضربية.  قاطع :قصال. ١٠/٧٤/٢٨٢املفضليات   (١)

النبع شجر من أشجار اجلبال : "يف اللسانقال  . يبلغ اجلوف :جائف. وغريهم
  إذا ضمت إىل قوس النبع كرمتها قـوس          : وقال  " تتخذ منه القس كل القسي

النبع ألا أمجع القسي لألرز واللنب واألرز الشدة واليكون العود كرمياً حـىت             
 ) .نبع(مادة "يكون كذلك 

: يـشمت . عاليك  قاطعة يعين قومه الص   : باضعة  . ١٥/٢٠/١١٠ املفضليات  (٢)
 . خييب واليغنم فيشمت به أعداؤه

  . وصدره ونبل قران كالسيور سالجم٦/٨٦/٣٠٨املفضليات ) ٣(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥١٥
 نشم سقي وال وفرع هتوٍف ال......    ..................

  

أي مصوتة إذا شد وترها ورمى ـا        " هتوف"فوصف قوسه بأا    
 ال"كما وصف عودها بأنه     . أي صوت " نئيم"انطلق السهم بقوة فائقة وله      

من شجر   أي يسقى من األمطار ليس من شجر األار وال        " نشم سقي وال 
 . النشم وهو شجر خوار ضعيف

  :(١)ة بن مقروم قوس الصياد بقولهوصف ربيع
 

   حرميـــةٌوبـــالكف زوراُء
ـ  وأعجف ح شر   صـا  تـرى بالر   

  

   عزفـاً نئيمـا    بِقع ت من القضبِ   
   منــها عــصيماخــالطُ ممــا يِف

  

فقوسه فيها انعطاف ولذا مساها زوراء، متخذة من شـجر احلـرم            
 . ومن قضيب نبع ذات صوت تصدره عقب الرمي ا

  : (٢) ابل قول راشد بن شهمن وصفهم النباو
ِجالَونبل قراٍن كالسيور سم...................            

 فذكر  - (٣)وكانوا يتخذوا من النبع   -فوصف نباله وهي السهام     
أا متشاة حلذق الصانع شبهها بالسيور ـ وهي شرائح من جلد ـ كما   

لـى حـسن   ونعومتها وهذا يـدل ع وصفها بالطول، وذلك يوحي بلينها    
  .عودها
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٨/٣٨/١٨٢-١٧املفضليات  (١)
 . وفرع هتوف السقي والنشم:  وعجزه٦/٨٦/٣٠٨املفضليات  (٢)
 .انظر اللسان مادة نبع (٣)
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٥١٦

 وسـهامه يف  - وهي جعبة الـسهام    -ووصف ذو األصبع كنانته     
حال افتخاره ا ملا كرب ورأى القوم يستهينون بأمرأه ملـا محـل العـصا               

  :(١)فقال
 

ــ ــري ِش ــا ت ــيحإم    أيبكيت رم
السيف ـ   والكنانـةَ   والرمح   والـ

م أفواقهـــا وتقَـــوـــرصاه  
مث كــساها أحــمفيـــ أســود   

  

  د أمحـل الـسالح معـا      سعد، فق   
  ـنبل جيـاداً حمـشورة صـنعا      

ــلُ ــنعاأنب ــها ص ــدوان كل    ع
   والتبعـا  ـناناً وكـان الـثالثَ    

  

  

فكنانته مليئة بالسهام حمكمة الصنع مسواة حمددة معدلـة أفواقهـا      
مكسوة ريشاً أسود ناعماً ليكون معيناً على االستقامة حـال التوجـه إىل            

 . اهلدف
عراء للقوس وعملها عند وصفهم     وقد وجدت أن أكثر وصف الش     

أما يف ميدان احلروب فيـذكروا دون  . القانص وهو يترصد محر الوحش   
  .تفصيل لصورا، كما ذكرت آنفاً ومل أجد هلم غريه 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٥-٢٩/١٥٤األبيات آخر املفضلية  (١)

. مجع فُوق وهو موضع الـوتر مـن الـسهم           : أفواقها. سوى  عدل و : قوم
قبيل الشاعر وهو عدوان بن عمرو بن : عدوان. أحذق: أنبل. أحكمها :ترصها

حـذقاً  :  صـنعا  ٢٤٣ ومجهرة أنساب العرب     ٧٩انظر املعارف   . قيس عيالن 
  . ومهارة
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥١٧

 :الترس -٥
وأما وصفهم الترس فلم أجد هلم يف ذلك إال نصفي بيتني أوهلمـا             

  :(١)  قولهللمزرد حيث شبهه بالشمس لصفاء حديده وملعانه وذلك
           ................... الدحىِةيخوجوب يرى كالشمس يف طَ
 . فقد كان متخذاً من حديد

رس أيب قيس بن األسلت، وكان متخذاً من جلود اإلبل،          وثانيهما ت 
  :(٢)وقد وصفه بقوله

 مر قراعـأ أسـجنـوم            ....................  
د إذا يبس يسود، وبالصالبة ألنـه       فوصف لونه بالسمرة ألن اجلل    

 . مضاعف وقد يبس، ليتوقى به الطعنات وضرب السيوف
  : البيـض-٦

ومـا يلـبس حتتـها مـن        " اخلـوذات"ومن وصفهم البيـض    
  :)٣(التسبـغات واملغـافر قول مزرد

وتــــسبغة يف تركـــــة 
ـــة   محرييـــــــــ

  دالمصة ترفض عنها اجلنادلُ     
   ا   كأن شعاعالشمس يف حجرا   

  
  زهتها القنادلُ   رهبانٍ مصابيح   

  ــــــــــــــــــــــــ  
 . وأبيض ماض يف الضريبة قاصل: وعجزه ٤٩٦  : البيت تقدم ص (١)

  من بقية وصف     "صدق حسام وادق حده   : " وصدره ٨/٧٥/٢٨٥فضليات  امل ٢)(
 .٢٧١: وتقدم البيت ص . سيفه، حني تعداده عتاده احلريب 

 .٤٣/١٧/٩٨-٤٢املفضليات ) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٥١٨

نسيج يكون من حلق يلـبس حتـت البيـضة          : وهي–فالتسبغة  
:  من عتاد مزرد يلبسها حتت خوذته، وخوذتـه دالمـصة، أي     -املستديرة

تـرفض عنـها    . )١(سهلة لينة؛ ولعل هذا من داخلها حىت ال تؤذي رأسه         
  .اجلنادل لصالبتها لو رميت حبجر

ها حني سقوط شعاع الشمس عليها مبصابيح       وللمعاا وبريقها شبه  
 أكثر جدة من الـصورة      -يف نظري –رهبان رفعتها قناديل، وهذه الصورة      

الشائعة من تشبيه ملعان السالح بالكواكب، كما يف قول األخنس حـني            
  :)٢(شبه بيض كتيبة قومه بالكواكب
  جبأواء ينفي وردهـا سرعــاا    

  
  كأن وضيح البيض فيها الكواكـب       

    

، )٣(انوا يركبون على الرتيكة حديدة مقوسة تعرف بـالقونس        وك
  :)٤(وكانوا يفتخرون بضرب القوانس، وأليب قيس بن األسلت يف ذلك

  ــــــــــــــــــــــــ
القاموس مادة  : ، وجاءت مبعىن براقة انظر    ١٧٤هذا تفسري األنباري يف شرحه      ) ١(

 ".دملص"
 .٢٣/٤١/٢٠٧املفضليات ) ٢(
القونس يف البيضة سنبكها الـذي      ": (قنس"، ويف اللسان مادة     ١٧٤ األنباري) ٣(

وفيـه  ) فوق مججمتها، وهي احلديدة اليت يف أعالها، واجلمجمة ظهر البيضة         
ونقل فيه ويف كتاب السالح أليب عبيد القاسم بـن          ) أعلى البيضة (أنه  : أيضاً

 ).القونس مقدمة البيضة: ( عن األصمعي قوله٢٩:سالم ص
 .١٨/٧٥/٢٨٦يات املفضل) ٤(
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٥١٩
  وأضرب القونس يوم الوغــى    

  
  ـيعــبالــسيف مل يقــصـر بــه با  

  :)١(ولبشر األسدي مفتخراً بقومه  
  

  نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي    
  

  واخليل مشعلة النحـور مـن الـدم         
    

وهكذا نلحظ اهتمام العريب بعتاده احلريب، ووصفه وأن من عـادة           
  .فرسام أن يروا يف اكتمال العدة مصدر قوة يرهبون به أعداءهم

 

  : وصف احلروب وآثارها-ج
ومع خوض الفرسان غمرات احلروب إالّ أم كـانوا يكرهوـا           

ملشؤومة املترتبـة  ويرون هلا صورة مفزعة، وما ذاك إالّ ملا خربوا من اآلثار ا   
  :)٢(عليها وكثرياً ما شبهوها بالغول كما يف قول أيب قيس بن األسلت

  أنكـرته حـني تومستــــه   
  

  واحلرب غــول ذات أوجــاع       
لكنه مل يفصل ماهية هذه الغول، بينما هي يف نظر بشر بن عمـرو       

  :)٣(البكري ذات أنياب تفرها تشوقاً إىل مزيد من الدماء، فهو القائل
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٩٩/٣٤٧املفضليات ) ١(
 .حني تثبت يف معرفته: تومسته. ٢/٧٥/٢٨٤املفضليات ) ٢(
عمرو بن كلثوم التغليب، صـاحب      : ابن كلثوم . ٢/٧٠/٢٧٤-١املفضليات  ) ٣(

. هما من حروب أشهرها حرب البـسوس      يوالشاعر يهدده ملا بني قبيلت    . املعلقة
كشفت : فرت. ١٤٢م العرب يف اجلاهلية     انظر أيا . وقد استمرت أربعني سنة   

 .مجع روقاء وهي السنان الطوال: الروق. عن أنياا
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٥٢٠
  ل البن كلثوم الساعي بذمتـه      ق

  
  أبشر حبرب تغص الشيخ بـالريق       

  وصاحبيه فال يـنعم صـباحهما       
  

  إذ فرت احلرب عن أنياا الـروق        
    

فقد توعدهم حبرب شديدة تذهل العقول، وأخبارهـا إذا مسعهـا           
 غص بريقه لعظم ما يسمع، وهذا مبالغة منـه، إذ           -وهو ارب –الشيخ  

، وهـذا أيـضاً     )١(املاء القراح فال يسيغه مع طيبة     العادة أن يغص الرجل ب    
مستغرب؛ لكنهم بالغوا؛ فجعلوا هول املصيبة السهل املستساغ عسرياً غري          

  .سائغ، وبشر جاوز ذلك إىل أن يغض الرجل بريقه مع سهولته وقلته
واحلرب اليت سيشنها حرب شنيعة ذات أنياب طوال تفـرت عنـها           

واحلـروب الـيت    . ر إىل من طمعت فيـه     تلتهم الرجال وكأا غول تكش    
سيشهدها ثعلبة بن عمر العبدي حروب حامية الوطيس فقد قال بعـد أن             

  :)٢(وصف عتاده احلريب
  

  

عتاد امرئ يف احلرب ال واهـن       
ــوى   القــــــــــ

  وال هو ممـا يقـدر اهللا صـارف          
  ــــــــــــــــــــــــ  

  : لوالده مرة حني المه على قتل كليب-قاتل كليب–ومنه قول جساس ) ١(
  تأهب مثـل أهبـة ذي كفـاحٍ       

  
  فإن األمر جل عن التالحـي       

  وإين قد جنيـت عليـك حربـاً         
  

  تغص الشيخ باملـاء القـراح       
 .١٤٧أيام العرب يف اجلاهلية انظر   

: احلرب العوان . ضعيف العزم : واهن القوى . ١٢/٧٤/٢٨٢-١١املفضليات  ) ٢(
 .النواحي: الطوائف. أنياا: نواجذها. اليت قوتل فيها مرة بعد مرة
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٥٢١
  به أشهد احلرب العوان إذا بدت     

  
  نواجذها وامحر منـها الطوائـف       

    

أنياا فكأا غول،  وحتمر نواحيها أي نواحي        فاحلرب تكشر عن    
  .ميداا إما بالغبار الكثيف الذي حيجب األفق أو مبا يتناثر فيه من دماء

  :)١(كما تشبه احلرب بالناقة يف مثل قول خراشة العبسي
  

  وعذرة قد حكت ا احلرب بركها
  

  وألقت على كلب جرانـاً وكلكـال        
    

ت جبسمها على هاتني القبيلتني، وال      فقد شبهها الشاعر بالناقة ألق    
  .شك أن الناقة إذا بركت على شيء ستؤثر فيه لثقل جسمها وعظمه

وتشبه الغارات بالصبوح، لكنه صـبوح فيـه الـسم الزعـاف،            
للمشاكلة مسي صبوحاً؛ لكون الصبوح يقدم يف الصباح، واحلروب أكثر ما      

  :)٢(ومنه قول مقاس العائذي. تشن يف الغداة
  

   عجل هـم صـبحوكم     فإن بين 
  

  صبوحاً ينـسي ذا اللـذاذة سـاعرا         
    

  ــــــــــــــــــــــــ
انظـر  . هو ابن سعد بن هذمي القـضاعي      :غذرة.١٢١/٤٠٦البيت آخر املفضلية  ) ١(

 ابن وبرة القضاعي وهم أخوال يزيد     :هوصدرها،كلب  :بركها.٤٤٨مجهرةأنساب
 .الصدر:باطن العنق كلكل:جراناً.٤٥٥انظرمجهرة أنساب العرب بن معاويةا

مقاس العائذي امسه مسهر بن النعمان من بين لؤي بن غالب، من عائذة قريش،    ) ٢(
انظر . وهم حلفاء لبين ربيعة بن ذهل بن شيبان بن بكر بن وائل دخلت فيهم              

 مع معجم   ٧٩ واملؤتلف واملختلف لآلمدي     ١٧٥،  ١٣عرب  مجهرة أنساب ال  
 .٧/٨٥/٣٠٧والبيت يف املفضليات . الشعراء
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٥٢٢

فسمى الغارة صبوحاً؛ لكنه صبوح فاقد اللذة ومفقدها، صـبوح          
  .ساعر أي يسعر النار، نار احلرب ويزيد حرها يف اجلوف

  

ولـذا قـال   . واية حروم دائماً شنيعة مرة املذاق، شنيعة العاقبة       
  :)١(بن أيب حارثة املرىاسنان 

  

  لمثلم وابن هند مــالك   قل ل 
  

  إن كنت رائم عزنا فاسـتقدم       
  تلق الذي القى العدو وتصطبح      

  
  كأساً صبابتها كطعم العلقـم      

    

  :)٢(ف بن عطية اخلرعوومن تصويرهم آلثارها قول ع
  

  ــــــــــــــــــــــــ
مثلم هو ابن رياح املري ذكـره املرزبـاين يف          . ٢/١٠٠/٣٤٩-١املفضليات  ) ١(

: العلقم. آخر ما يبقى يف الكأس    : صبابتها. حماول: رائم. ٣٨٦معجم الشعراء   
 .شجر مر، أو هو احلنظل

أصل البقل والقصب والربدي مادام أبيض      : العنقر. ٦/٩٤/٣٢٧-١ضليات  املف) ٢(
. جمتمعاً، ومل يتلون بلون ومل ينتشر يريد أن فوجئن بالغارة فهـن حواسـر             

ما تشده املرأة على وسطها، يريد أن ملـا         : منطقها. ساقطته: واضعة اخلمار 
من صدر  : املصدر. دالبعري مينع من الورو   : احملّإل. فزعن جرين فاحنلت مناطقهن   

: سابح يف الـرمح   . مجع فريق : أفرقاء. عن املاء أي شرب منه فارتوى وغادره      
إبل قريب مـن    : هجمة. أسري: مكيل. يعين أنه طعن يف الرمح مث ترك فيه جيره        

: ممنون عليه . كساء حيمل فيه احلشيش أي أنه صاحب يمة أنعام        : أيصر. املائة
 .مطلق
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٥٢٣
  ولنعم فتيـان الـصبـاح لقيـتم     

  
  وإذا النساء حواسـر كـالعنقر       

  من بني واضعة اخلمـار وأخِتهـا        
  

  كـان املئـزرِ   تسعى ومنطقها م    
  كُونأوالهم عــلى أخـراهم    ر   

  
  إل عن خالط املـصدر    حمكر الْ   

   أفرقـاء فـسـابح    فهم ثالثـةُ    
  

  يف الرمح يعثر يف النجيع األمحـر        
   يفدى بـوافر مــاله     ومكبـلٌ  

  
  إن كان صاحب هجمة أو أيصر       

ــه   ــه وقوِم ــوٍن علي ــني ممن   أو ب
  

  إن كان شاكرها وإن مل يـشكر        
ليت تشن صباحاً تذهل الناس فيخرجون بغري شعور مـن       فاحلروب ا   

بيوم، فترى النساء ذهالٍت حواسر الرؤوس واحلرب تلـف أول املغـار            
عليهم على آخرهم، يطردون كطرد اإلبل اليت مل ترد املاء كـيال ختـتلط              
بالصادرة منه دون هوادة وال رمحة، حىت اجنلت احلرب عنهم وهم ثالثـة             

د جر رحمه حىت عثر يف دمه، وبني أسري يفتدى خبيار           جمموعات بني قتيل ق   
ماله من اإلبل، وبني مطلق بعد أسر تكرمة له أو لقومه غـري منظـور إىل                

  .هلذا املن أو شكر قومه. شكره
وهذا التقسيم قلما جند له يف املفضليات مثيالً؛ مع أنه ينقصه مـن             

 إذ مل يـذكره     حيث الواقع قسم رابع وهو الذين فروا عن ميدان املعركة،         
  .الشاعر

تصوير بديع ألثر من آثار حروم لكنه اقتـصر          وللمرقش األكرب 
مع تـصويره ألول    صور قتلـهم وهيئـام،     إال أنه عدد  القتلى   على ذكر 
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٥٢٤

  :)١(املعركة
  

  ي لسـان بين عــامرٍ   أتتِن
  

      فجلّت أحاديثها عن بـصر  
  بأن بين الوخم ساروا معـاً       

  
      جبيش كضوء جنوم الـسحر  

  كل نسول الـسرى ـدة     ب  
  

       وكل كميت طـوال أغـر  
  فما شعر احلـى حـىت رأوا        

  
      بياض القوانس فوق الغـرر  

  فأقبلنهم ثــم أدبــرم      
  

     م قبل حني الصدرفأصدر  
  فيارب شلــٍو ختطرفنـه       

  
    كرمي لدى مزحٍف أو مكـر  

  وآخر شاٍص تـرى جلـده       
  

      كقشر القتادة غب املطـر  
     وكائن جبمران من مـ ز ٍفع  

  
       ِفـرومن رجٍل وجهه قد ع  

    

فقد صور اجليش وكثرته وملعان حديده بضوء السحر، وخص من          
عتاده حامله املنايا وهي اخليل ألن خروجها على األعداء ومباغتتـها هلـم          

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦-٥٢/٢٣٥ األبيات هي املفضلية) ١(

بنو عامر بن : بنو الوخم. بصره: بصر. كشفت: جلت. رسالة: لسان بين عامر
فـرس  : نسول السرى. ٩٩انظر املعارف . ذهل بن ثعلبة من بين بكر بن وائل       

: طوال. لونه ما بني السواد واحلمرة    : كميت. ضخمة: دة. سريعة السري ليالً  
: الغـرر . أعلى اخلـوذات  : نسالقوا. يف وجهها غرة أي بياض    : أغر. طويلة
: مزعف. رافع: شاص. استلبنه أو جاوزنه: ختط فنه. بقية احلسد: شلو. الوجوه

 .جر يف التراب: عفر. مقتول غفلة
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٥٢٥

يوقع الوهل والفزع يف قلوم، فهي تسري طوال الليل فتفاجئ األعداء يف            
 فاحلامل هلم هـو     ، خوذة تربق   عليه ،الصباح، وعلى كل فرس أغر فارس     

اخليل، اليت ترمي م وسط القوم يف سرعٍة مذهلة، وختتـرق صـفوفهم              
وتفرق مجعهم، حىت اجنلى غبار املعركة عن نصر مؤزر سـريع، إقبـال مث     

زبدة : وقد كانت هذه النتيجة   " أصدرم قبل حني الصدر   "إدبار مث النتيجة    
ه اخليل واختطفته مسرعة عند     املوقف، قتلى يف كل مكان فمنهم من صرعت       

–أول إغارا، ومنهم من صرع فانتفخ بطنه وتغري جلده كقشر القتـاده             
بعد نزول املطر عليها، ومنهم من قتل وهو         -وهي من أنواع شجر العضاة    

غافل لسرعة املفاجأة، ومنهم من قتل فتعفر وجهه يف التراب، وهي صـور      
 خمتلفة جيمع بينـهم كـوم       قتلى معركة واحدة، لكن هيآم يف املصرع      

  .صرعى هذه الغارة املباغتة
وملا كان الشاعر لسان قبيلته فإنه سيسطر أجمادها ويعلي من شـأن     
حروا يف كل مناسبة كما كان بشر بن أيب خازم يفعل فإنه حيشد آثـاراً               
عدة حلروب خمتلفة يف قصيدة واحدة، ليربز النهاية األليمـة لكـل قـوم              

  :-)١(وقد تقدم–لنهائي الشنيع حلروم من مثل قوله حاربوهم واألثر ا
  

  نقلناهم نقل الكـالب جراءهــا   
  

  على كل معلوب يثـور عكوـا        
     فأصـبحوا  حلوناهم حلو العـصي   

  
  على آلة يشكو اهلـوان حريبـها        

    

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٥/٩٦/٣٣٢-١٤املفضليات : وانظر. ٢٨:األبيات تقدمت ص) ١(
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٥٢٦
  

  :)١(وقولـه
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤٨-١١/٢٢/٩٩/٣٤٧ يف املفضليات األبيات) ١(

سب وكان ذلك من عادم إذا التقـى        ننت: نعتزي. وسط اخلوذات : القوانس
. كثري فيها الدم حىت صارت كأا شعلة      : مشعلة. اخلصمان يف ميدان املعركة   

. غري تـام الـسالح    : غري مقلم . طويل حائل السيف لطوله   : مسترخي النجاد 
رايتهم : عقام. األسود: األقتم. حاجب هو بن زرارة التميمي وكان رئيسهم      

دله اليت أصحاا مدلون جبمعهـم أي مغتـرون         وكانت على صورة عقاب امل    
قوي : جهضم. أسد: أفضح. رميت: نبذت. ومفتخرون إذ كانت على الصورة

شديد أو هو الذي إذا قبض على شيء مات مكانه من شدة قبضته أو الضخم               
شك أـا صـفات      وال. اهلامة املستدير الوجه الرحب اجلنبني الواسع الصدر      

هو ابن عمرو الكندي والد امـرئ       : حجراً. قتلن: أقصدن. تؤدي إىل األوىل  
مسددة أو من شرعت الدواب     : شرع. القيس كان ملكاً على بين أسٍد فقتلوه      

: هلـذم . رمح لني املهزة  : لدن. أسنة: خمارص. يف املاء إذا وردته على التشبيه     
: دمهنهم. مجع ِلثة وهو ما حول األسنان من اللحم: لثاثهم. تسيل: تضب. حاد
. حديـد الـسرج   : حلق الرجالة . فرس وثابة : طمرة. هم ومحلن عليهم  غشين
ألـصقنهم بـدعائم    . دسن: خبطن. يرجم األرض لشدة وقع حوافره    : مرجم
أو رواسي خمـيمهم مـن      . أذللنهم حىت كأمنا لصقوا بأعمدة خيامهم     : املتخيم

معدل : مقوم. تناوبه: تعاوره. ضربن: صلقن. شجر وحجر يشدون إليه بيوم    
 .احلنظل: العلقم. جرعاا: حسواا. للقناصفة 
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٥٢٧
  نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي   

  
  واخليل مشعلة النحور من الـدم       

  بار عوابـساً  خيرجن من خلل الغ     
  

  خبب السباع بكل أكلف ضيغم       
  من كل مسترخي النجاد منازلٍ       

  
  يسمو إىل األقـران غـري مقلَّـم         

  ففضضن مجعههم وأفلت حاجب     
  

  حتت العجاجة يف الغبـار األقـتم        
  ورأوا عقام املدلـة أصـبحت       

  
  نبذت بأفضح ذي خمالب جهضم      

  أقصدن حجراً قبل ذلك والقنـا       
  

  َشَد أكب على الفـم    ع إليه وق  ر  
  ينوي حماولة القيام وقد مـضت       

  
  فيه خمـارص كـل لـدن هلـذم          

  وبين منــري قد لقـينا منـهم       
  

  خيالً تضـب لثاثهــا للمغـنم       
  فدمهنهم دمهـاً بكـل طمـرة        

  
  ومقطع حلـق الرحالـة مـرجم        

  ولقد خبطن بين كـالب خبطة      
  

     مألصقنهم بدعائــم املتخــي  
  صـلقة وصلقن كعباً قبل ذلك       

  
  بقناً تعاوره األكـف مقّـــوم     

  حىت سقيناهم بكـأٍس مــرة      
  

  مكـروهة حسـواا كـالعلقم    
    

  

صورة الضرب بالسيوف وأـا ال      : يف األبيات صور متعددة، منها    
مة وتقع إال على اهلام، وصورة انتساب الفرسان ووقته، وأنه عند اشتداد ح           

 محاس الفرسان إذ يبعث فـيهم       الوغى، وسيالن الدماء؛ وهذا مما يزيد يف      
  .احلمية واألنفة

وقد أضـيئت صـدورها   (وصورة اخليل وصربها يف ميدان احلرب  
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٥٢٨

وخروجها من غبـاره كريهـة      " واخليل مشعلة النحور من الدم    " )١()بالدم
بكل أكلف  "وفوقها أبطال أشاوس    " خبب السباع "عابسة يف كامل قواها     

ة تتألق فيها خيل بشر، فتبدو أعناقها، واحلقيقة أننا أمام صورة بديع    " (ضيغم
 لوحة فذة توحي بـأن الـدم        -وهي لعمرى -وكأا مصابيح تشع نوراً،     

أصبح شعرية من شعائر النصر، إنه يضيء الدرب أمام األفراس اليت تتخلل            
نقع املعارك، وهي حتمل كل كمي مقدام، فكأن النصر الزاهـي محـى ال        

ء وال يستباح إال بأقـدام رجـال        يقتحم إال بصدور خيل مضرجة بالدما     
   )٢()ترشح بالنجيع

أسوداً غـري مقلمـني،     : وناسب حينما صورهم أسوداً أن جيعلهم     
فاألسد غري املقلم هو ما كانت أظفاره من سالحه زيادة على أنيابه وقوته             

  .وبطشه، مما يعين أم بكامل أسلحتهم
اج وصورة اهلارب ووقت هربه، فقد هرب خلسة حتت ستار العج         

وعده مفلتاً ألـم مل  . األسود، وهذا فيه بيان عظم احلرب، وكثرة غبارها       
  .يروه حتت هذا الستار، ولو رأوه ملا أفلت منهم

أنه رأى راية بين متيم علـى       : ومن الصور البديعة اليت تداعت لديه     
هيئة عقاب، وراية قومه على صورة أسد، فناسب هذا أن يسلط األسـد             

نبـذت  ... ورأوا عقـام  : "نتج لديه هذه الصورة   على العقاب فيهلكه ف   
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٨بشر بن أيب خازم األسدي حياته وشعره عادل فرحيات ) ١(

 .٢٥٨السابق ) ٢(
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  ".بأفضح ذي خمالب جهضم
ورمبا يكون السبب يف حرص الشاعر على إعطاء حملات سريعة دون   
التفاصيل، لكونه يف مقام فخر بقومه أمام أعدائهم، فكان حريـصاً علـى          
تسجيل أشهر اآلثار بعبارات مشعة ذات دالالت فنية عالية يترك تفحصها           

  . املستمع وحسه الفينلتذوق
  

  :اهلرب من ميدان احلروب -د
  

ومما حتدث عنه الشعراء يف املفضليات وصف فرار اخلـصوم مـن            
ميادين احلروب وعريوهم بذلك واعتذروا عن عدم اللحاق م ومن ذلك           

  :)١(قول سلمة بن اخلرشب يعري عامر بن الطفيل

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨-١٣/٥/٣٧-٦املفضليات ) ١(

.  قد أوى إليها حينما فر فعـري ـا         امرأة فزارية كان عامر   : أمساء: أبو أمساء 
. النـوق واحلوامـل   : املخاض. منهوسلمة هنا جعله هلا أباً إمعاناً يف السخرية         

: العشار. ما بزل سنها وذلك يف تسع سنني يعين أا نوق جزالت قوية           : البزل
: صفوف. مجع عشراء وهي النوق احلوامل اليت مضى على محلها عشرة أشهر          

ذات ظرء وهي الـيت     : فطائر. غزيرة اللنب، تصف بني حملبني يف حلبة واحدة       
وذلك من عادم كانوا إذا     : فراس له يرواحل  مقرن أ . عطفت على ولد غريها   

. غزوا قرنوا اخليل مع اإلبل لريحيوا اخليل، حىت إذا أرادوا الغارة ركبوا اخليـل             
. يف نصف النهار عند اشتداد احلـر      : مستقبالت اهلواجر . سابقنهم: غاولنهم

= 
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  جنوت بنصل السيف ال غمد فوقـه    
  

  حالـة قـاتر   وسرج على ظهـر الر      
  فأثن عليهـا بالـذي هـي أهلـه           

  
ــافر    ــالح لك ــا ال ف وال تكفر  

  فلو أا جتري على األرض أدركت       
  

ــائر    ــال ط ــو بتمث ــها ف   ولكن
  خداريــة فتخــاء ألثــق ريــشها  

  
  سحابة يـوم ذي أهاضـيب مـاطر         

  فدى أليب أمساء كـــل مقـصر        
  

  من القوم من سـاٍع بـوتر وواتـر          
   عـشارها  بذلت املخاض البزل مث     

  
  ومل تنه منها عـن صـفوف مظـائر          

  مقرن أفراس لـــه برواحــل       
  

ــواجر    ــستقبالت اهل ــهم م   فغاولن
  هم شرق املـروراة مقْـصراً     كفأدر  

  
  بقية نـسٍل مـن بنـات القُراِقـرِ          

    

فسلمة يعري عامراً بالفرار وهو بكامل عدته ومعه فرسـه وعليهـا            
  .سرجها

  

 تستحق منه الشكر لفرسه      عظيمةٌ ةٌنوسالمته من األسر أو القتل مِ     
بعد تقـدير  –ة كفران للمنعم، إذ لوال سرعتها نِماليت جنته، فجحود هذه الْ   

  . أو حتت سنابك اخليل يف العفَر األسِر لوقع يف حبلِة-اهللا
  

 =  ــــــــــــــــــــــــ
يريد عندما شرقت الشمس أي غابت      : وشرق. املروراة موضع : شرق املروراة 

 .فحل مشهور: بنات القراقر. عشاًء: سري ابن األنباري، مقصوراًوهذا تف
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وقد تعجب الشاعر من سرعة فرس عامر فنفى أن تكون جتـري             
ولكنها فو بتمثـال    "على األرض، إذ لو كانت كذلك ألدركتها اخليل         

، فشبهها بعقاب سريعة ضاعف من سرعتها إصابتها مبطـر ذي           ..."طائر
  .دفعات، فهي تسابق هذا املطر

  

وفراره هذا جعله يقع إىل بيت امرأة فزارية امسها أمساء، جرت لـه             
، كانت عالقته ا مغمزاً فيه، يعري ا، وقد سخر سلمة هنـا             )١(معها قصة 

وفداه مع أنه منهزم اسـتهزاء  " )٢(ماءـفدى أليب أس  "هلا  ا حني جعله أباً     
كل مقصر مـن    " ويدل عليه كونه جعل فداءه من ال خري فيه           -أيضاً– به

  .)٣("القوم
  

ومن متام صورة الفرار اليت رمسها الشاعر لعامر إبرازه مـا خلـف             
عامر من خيار املال من كونه مبذوالً هلم كالفداء يفتدى به نفسه منـهم              

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠األنباري : انظر شرح) ١(
 مـدح   ١٤-١٠ أن األبيات من     ٨٢/١ويرى التربيزي يف شرحه للمفضليات      ) ٢(

للحارث بن عوف بن أيب حارثة فهو أبو أمساء، وهذا خالف ما نـص عليـه        
 .٣٧انظر شرحه . األنباري من أا يف عامر

هذا الفهم خالف فهم الشراح فهم يرون أنه ميدحه حيث جعل فـداه كـرام          ) ٣(
، وشـرح   )٣٧(انظر شرح األنباري    . م الواتر والساعي بوتر   الناس وشجعا 

وحتقيق عبدالسالم هارون وأمحد حممد شاكر، حاشية البيت        . ١/٨٢التربيزي  
١٠/٥/٣٧. 
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  .لهم ا عنهليشغ
ولتعظيم الشاعر نفسه وقومه مدح عامراً بأنه قائد يقرن اخليـل إىل    

 فإن خيل   -هذه–اإلبل على عادة قواد العرب إذا أرادوا حرباً،  ومع قوته            
الشاعر وقبيلته قد طاردم حد الظهرية، حىت أدركتهم عند املغيب أصائل           

  .ل أيضاًاخليل، ومل يسلم من خيل عامر وقومه إال األصائ
  

وهكذا نرى الفار من ميدان املعركة يترك كل عزيز لديه غنيمـة            
  :)١(ألعدائه، وقد عري الكلحبة العرين خصمه بذلك فقال

  

  فإن تنج منها يا حزمي بن طارق      
  

  فقد تركت ما خلف ظهـرك بلقعـا         
    

 تركته -)٢(وكان قيد إصبع من اهلالك–فالغارات اليت سلم منها هو     
ال ميلك شيئاً؛ إذ كل ما خلَّف قد بوه، فصار كأنه يف قاٍع أو     فقرياً حمروباً   

  .أرض مستوية ال شيء فيها
  

واهلرب مذموم من أمام العدو، يكرهه األبطال، ويف املفضليات جند          
وكان رئيس أهل اليمن يف حـرب يـوم         –عبد يغوث بن وقاص احلارثي      

ه يف ميـدان     يلوم قومه على فرارهم عنه، وتـركهم إيـا         -الكالب الثّاين 
املعركة، وكان بإمكانه الفرار مثلهم، واللحاق م؛ لكنه رأى ذلك عـاراً            

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣١البيت مطلع املفضلية ) ١(
  : عن فرسه بعده،)٥/٢/٣٢( :هذا فهم من قوله) ٢(

 .فأدرك إبقاء العرادة ظلعها   وقد تركتين من خزمية إصبعاً
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  :)١(ومذمة، فآثر القتال حىت أسر، وذلك قوله
  

  جزى اهللا قومي بالكالب مالمة    
  

ــا    ــرين املوالي ــرحيهم واآلخ   ص
  ولو شئت جنتين من اخليل دة       

  
  ترى خلفها احلـو اجليـاد تواليـا         

   أبـيكم   ولكنين أمحـى ذمـار      
  

  وكان الرمـاح خيـتطفن احملاميـا        
فقد كره الشاعر الفرار ليحمي ذمار آبائه وجمدهم؛ لكن احلـرب             

هوجاء غشوم والقتال شديد ضروس، إذ مل يستطع الـصمود يف ميـدان             
: املعركة وقد هرب قومه، فما كان منه إال أن استأسر ألعدائه، ومها أمران            

  .ة نظره من وجه-أحدمها مر–فرار أو قتل 
ومع أن عامر بن ا لطفيل من البطال ومعروف بشجاعته، إال أنـه             
عرف بالفرار من ميادين احلروب، لكنه ال يرى اللجوء إليه إال بعد أن يبلى    

  :)٢(املرء فيعذر، ولذا قال خماطباً حصانه
  ــــــــــــــــــــــــ

يوم الكالب الثاين بني أهل اليمن ومتيم، : الكالب. ٧/٣٠/١٧٥-٥املفضليات ) ١(
وكان بغياً من أهل اليمن على متيم ملا رأوا ضعفهم بعد املقتلة العظيمـة الـيت           

انظر أيـام العـرب يف      . ، وهو يوم املشقر   أوقعها م كسرى يف يوم الصفقة     
معجم (ماء بني  جبلة ومشام على سبع لياٍل من اليمامة : والكالب). ٢(اجلاهلية
األول بني أعمـام امـرئ      . وفيه وقع الكالب األول والثاين    ) ٢/٤٧٢البلدان  

انظر أيـام العـرب يف      . القيس، ومع كل واحٍد منهم عدد من القبائل العربية        
 ).٢٦(اجلاهلية 

 .٤/١٠٦/٣٦٢املفضليات ) ٢(
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٥٣٤
  

  وأنـبـأتـه أن الفـرار خـزاية   
  

  ِرعلى املرء ما مل يبِل جهـداً ويعـذِ          
    

ابل جند من الشعراء من يفخر بسرعته وهربه من مـوت           ويف  املق  
حمقق كان سيقع به لوال سرعته، وجند هـذه الظـاهرة لـدى الـشعراء               
الصعاليك العدائني وهم معذورون يف فرارهم ألم يقـاتلون فـرادى، ال            

  :)١(كفاحاً يف معارك كما قال تأبط شراً
  
  

ــها   ــنت بنائل ــة ض   إين إذا خل
  

  ذاقوأمسكت بضعيف الوصل أح      
  جنوت منها جنـائي مـن جبيلـة إذ           

  
  ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقـي        

  ليلة صاحوا وأغـروا يب سـراعهم        
  

  بالعيكتني لدى معدى ابـن بـراق        
ــوا حــصاً قوادمــه   ــا حثحث   كأمن

  
ـ        ـ  وطُ ثٍّأو أم خشف بذي ش اِقب  

    ي لـيس ذا عـذر  ال شيء أسرع من  
  

  وذا جناٍح جبنـب الريـد خفـاق         
ـ        زعـوا سـليب   ا ين حىت جنوت ومل

  
  بوالٍه من قبـيض الـشد غيـداق         

    

فصورة فراره صورة جمردة رمسها مبنية على صـور بيانيـة عـدة             
عرضت هلا من قبلُ، يهمنا هنا حشده لصور املشاة مما يعين إدالله بسرعته             
فهو يشبه الظليم والظبية واحلصان والصقر، ويف مشاته لألولـِني جـاء            

 مشاته لألِخرييِن جاءت املشاة ضمنية مع اإلضراب        التشبيه صرحياً، ويف  
  .عن املشاة وتفضيل نفسه

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٨/١/٢٨-٣األبيات يف املفضليات ) ١(
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وهناك صورتان أثبت الشاعر ما سرعته غري التشابيه اآلنفة، مهـا         
حيث شبه نفسه بسحابة   " ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي    : "قوله يف األوىل  

  .أفرغت ماءها كله، فكذلك هو قد أفرغ جهده يف النجاء
  

فقد جرد من نفسه شخصاً آخر      ..." بواله... حىت جنوت : "الثانيةو
أسعفه، وأخذ بضبعه، لينجيه قبل األسر، أو شبه نفسه برجل فاقد العقل ال             

  .يلوي على شيء
  

ويف املفضليات قطعة متميزة متجد الفرار، فَدى ا الفار من جحيم           
ا احلارث بـن    احلرب رجليه بأمه وخالته حيث أسعفتاه بالنجاء، وشاعره       

وعلة اجلرمي حني هرب يوم الكالب الثاين مع من هرب عن عبد يغـوث             
  :)١(اآلنف ذكره، ومطلعها قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
احلارث بن وعلة اجلرمي من قضاعة جاهلي من شعراء قومه وفرسام انظـر             ) ١(

 وقد أشـار    ١٦٦-٣٢/١٦٥ واألبيات هي املفضلية     ١٩٦املؤتلف واملختلف   
 ١٦٥شـية ص  احلا. احملققان أن سائر الرواة واألخباريني ينسبوا ألبيه وعلـة        

تقطع العراقيب وفعلت متيم ذلـك      : حتز الدوابر . واحلارث وأبوه حضرا الوقعة   
يضم جناحيـه   : كاسر. موضع باليمن : تيمن. بعد أن استمر القتل يف اليمنيني     

 وليس  ٤٥:والبيت الثالث تقدم شرح بيت مثله ص      . يريد االحنطاط إىل الصيد   
 هي ما لوا أسود يضرب إىل       والسفعاء. بينهما فرق إال يف سفعاء بدل فتخاء      

: متواتر. موضع قرب اليمامة  : حذنة. ٩/٥/٣٧والبيت يف املفضليات    . احلمرة
مجع آصره وهي ما عطفك من رحم       : أواصر. لني ورفق : هوادة. متتابع العدو 

= 
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٥٣٦
  فدى لكما رجلي أمي وخـاليت     

  
  غداة الكـالب إذ حتـز الـدوابر         

  جنوت جناًء مل ير النـاس مثلـه         
  

  كأين عقاب عنـد تـيمن كاسـر         
ـ   سـفعاءُ  خداريةٌ   لب ريـشها  د   

  
  م ذو أهاضـيب مـاطر     من الطلّ يو    

     ـ ذُكأنا وقد حالت ح دوننـا  ةُن   
  

ــواتر   ـــارس مت ـــاله ف   نعــام ت
   يرجو يف متيم هـوادةً     كفمن ي   

  
ــيم أواصــر   ــرم يف مت ــيس جل   فل

  وملا رأيت اخليل تدعو مقاعـساً       
  

  تطالعين من ثغـرة النحـر جـائر         
       فإن أستطع ال تلتبس يب مقاعس  

  
ــر    ــداهم واملَحاض ــرين مب   وال ي

ــضريةٌوال   ــدادة م ــك يل ح   ت
  

  إذا ما غدت قوت العيـال تبـادر         
  إنك مـرديف  : يقول يل النهدي    

  
        وكيف رداف الفَلَّ، أمـك عـابر  

  يذكرين بـالرحم بـيين وبينـه        
  

  وقد كان يف ـٍد وجـرم تـدابر          
  وملا رأيت اخليل تتـرى أثائجـاً        

  
  علمت بأن اليـوم أمحـس فـاجر         

ـ    =  ـــــــــــــــــــــــ
أراد بين مقاعس وهم بنو احلـرث بـن   : مقاعساً. وقرابة أو صهر أو معروف    

حر : جائر. ١٤٦انظر االشتقاق   . ذا اليوم عمرو بن كعب ومسوا مقاعساً يف ه      
من نزل : مبداهم. ال يدركوين: ختتلط، يريد: تلتبس. يؤذي اجلوف عند اجلوع   

. رجل من بين د من اليمن     : النهدي. من نزل احلاضرة  : احملاضر. البادية منهم 
: تدابر. عربى، باكية : عابر. املهزوم: الفلّ. مركيب ردفاً لك أي خلفك    : مرديف
يرتكـب فيـه    : فاجر. شديد: أمحس. مجاعات: أثائجا. تتابع: تترى. عتقاط
 .الفجور
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٥٣٧

لسالمة والنجاء، فلذا جاءت    والقطعة صورة لرجل ما كاد ييقن با      
فلذة من كبده، صور ا نفسيته وهيئته واملوقف كله، مبا حواه من مطاردة             
واستغاثة وفزع، فشبه نفسه لنجائه بالعقاب، وشبه قومه بالنعـام يطـرده            
فارس جمد متابع، وقد قطع األمل يف النجاء من قوم ليس فيهم لني ورفـق،   

ىب أو جوار أو معاملة حـسنة، كيـف         وليس بينهم وبني قبيلته أواصر قر     
وقومه هم الباغون البادئون؛ والبادئ أظلم، وقد صور نفسيته حسن مسـع            

" مقاعس"الفرسان يعتزون ويدعو بعضهم بعضاً باسم جامع هلم مجيعاً وهو         
فقد اشتعل جوفه ناراً كادت تقضي عليه من الوهل قبل القبض عليه، فهو             

يق ذات يد من سيأسره، فإمنـا هـم         إن مل ميت سيقع يف شدة وضيق؛ لض       
صله، فكيف سيطعمه، وقد أشار إىل أنها امرأة        سجاِنِه قوت عياله كيف حي    
  .من مواليهم، وهذا نكاية به

وعند اهلرب يتالحق القوم ويستغيث بعضهم ببعض؛ لكن املوقف         
عصيب، وشاعرنا قد حلق به رجل من ٍد واستغاث به يريد منه أن يردفه              

إليه بتعجب كيف أردفك وأنا منهزم فقدتك أمك ونثرت عرباـا        فاعتذر  
عليك، فيستعطفه بالرحم والنسب، لكن الفزع ينسيه كل ذلك وال يذكره           
إال الذحول وما كان بينهم من التقاطع والتدابر، ليقطع عليه خط الرجعـة        

فاخليل .  فال يعود إىل الطلب مرة أخرى فكل امرئ مهه نفسه     -كما يقال –
ت مجاعات إثر مجاعات مما جيعله ال يشك يف اهلالك وأنه يـوم بـوار    تتابع

  .وفناء وفجور
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٥٣٨

  
  "األسرى والسيب والغنائم "هـ

  

  .ومن الصور اليت ترتبط باحلرب صور األسرى والسيب والغنائم
وكانوا يكرمون األسرى ويتمدحون بذلك ويتبارون فيه اصطناعاً        

، ومن صفاته اليت مدحه ـا       للمعروف فيهم، فهذا متمم يرثي أخاه مالكاً      
  :)١(إكرامه لألسارى

  وضيف إذا أرغى طروقـاً بعـريه      
  

  وعان ثوى يف القـد حـىت تكنعـا          
حني توجه  –ومدح علقمة بن عبدة احلارث بن جبلة الغساين بقوله            

  :)٢(إليه يطلب فكاك أخيه
  

  وأنـت الـذي آثـاره يف عــدوه   
  

  من البؤس والنعمـى هلـن نـدوب        
   خبطـت بنعمـة    ويف كل حي قد     

  
  فحق لشأس مـن فـداك ذَنـوب         

  وما مثلـه يف النـاس إال أسـريه          
  

ــب    ــذاك قري ــداٍن، والدان ل   م
  

  ــــــــــــــــــــــــ
حرك بعريه حىت يضجره فيحدث صوتاً وهو : أرغى. ١٣/٦٧/٢٦٦املفضليات ) ١(

. السري من اجللد أراد القيد    : القد. أقام: أسريز ثوى : عان. ليالً: طروقاً. الرغاء
 .يبس: تكنعا

ألعرج بن احلارث األكرب أيب مشر الغساين من        واحلارث بن جبلة هو احلارث ا     ) ٢(
 ومجهرة أنساب ٦٤٢انظر املعارف البن قتيبة . بلوك العرب الذين ملكوا الشام  

 .١١٩/٣٩٦ واألبيات آخر املفضلية ٣٧٢العرب 
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٥٣٩

  .فمدحه بأنه يكرم أسراه ويعزهم ويدنيهم منه ال يذهلم وال يهينهم
وقد كانوا ميتنون على األسرى يف اإلطالق بدون فداء، وقد يفتدي           

ن عطيـة يف وصـفه آثـار        فقد قال عوف ب    )١(نفسه أحدهم مباٍل عظيم   
  :)٢(حرم

  ومكبٍل يفــدى بوافـر مـاله 
  

  إن كان صـاحب هجمـة أو أيـصرِ          
  أو بني ممنـون عليه وقــوِمه       

  
ــشكِر   ــان شــاركها، وإن مل ي   إن ك

    عليه هو اصطناعه يف الغالب؛ ولذا عاتـب أوس          فاهلدف من املن 
يث سبق لبين متيم    اهلجيمي يزيد بن الصعق على عدم تأثري املعروف فيه، ح         
  :)٣(أن أسرته، لكنه عاد فغزاهم مرة أخرى، وذلك قول أوس

  هم منوا عليـك فلـم تثبـهم        
  

  فتــيالً غــري شــتم أو خــصام  
    

والشك أن األسر خري من القتل فهذا عبد يغوث يتوسل إىل بـين             
  :)٤(متيم أن يقبلوا الفدية منه

  ــــــــــــــــــــــــ
ومن ذلك يقال أعظم العرب فداء ثالثة حاجب بن زرارة التميمي وبسطام بن             ) ١(

 -:فيما يقول املقـل   –يب وكان فداؤهم    قيس الشيباين وحبيش بن الدلف الض     
 )مائيت بعري وثالمثائة، واملكثر أربعمائة

 .٦/٩٤/٣٢٧-٥املفضليات ) ٢(
الفتيل ما يف شق النواة يريد شيئاً ولو كـان          : فتيالً. ٩/١١٨/٣٨٨املفضليات  ) ٣(

 .غري اهلجاء، ألنه كان شاعراً: غري شتم أو خصام. تافهاً يسرياً
 .١٠/٣٠/١٥٧-٩املفضليات ) ٤(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٥٤٠
  أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا    

  
   بوائيـا  فإن أخاكم مل يكـن مـن        

  فإن تقتلوين تقتلوا يب سيــداً      
  

ــا    ــوين مبالي ــوين حترب   وإن تطلق
من حربه مباله إذا أخذه ومل يترك له شيئاً، مما   " حتربوين مبايل : "فقوله  

يعين إضعافه وصب احلرب على مصادر قوته وأمهها املال الذي ميكنه مـن             
  .الغزو

اه من كل مـن     وإذا أسر الرجل أسرياً أركبه وراءه على فرسه ومح        
يريد قتله طمعاً يف اصطناعه أو يف كسب فداه، وقد كم أوس اهلجيمـي              

  :)١(من أحد األسرى وعجزه عن االنتقام من عدوه
  

ــين ــي ع ــغ اجلرم ــن مبل   أال م
  

  وخري القول صـادقة الِكـالم       
ــاذ    ــا مع ــت أب ــال إذ رأي   فه

  
  وعلبة كنت فـيهم ذا انتقـام        

ــها    ــوركني من ــامع ال   أراه جم
  

  السرج أثبـت بـاحلزام    مكان    
    

فمجامع الوركني يريد عجز الفرس حني محله عليها مكان السرج          
  .بعد أن ربط باحلزام

سري من اجللد فييبس عليه، ومنه قـول        بكما كانوا يقيدون األسري     
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢١/١١٨/٣٨٩-١٩املفضليات ) ١(
مصدر كاملته مكاملـة    : الِكالم. رجل منسوب إىل قبيلة جرم اليمينية     : اجلرمي
يعين عجز فرسه   : أراه جمامع الوركني  . أبو معاذ وعلبة من قوم الشاعر     . وكالما

 .ربط: أثبت. بدله: مكان السرج. ألنه محله عليها
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٥٤١

أي يبس عليه القد وكان     " وعان ثوى يف القد حىت تكنعا     " )١(متمم املتقدم 
  :)٢(مفتخراً بأسره رجالً من أعدائه ومنه قول ربيعة بن مقروم .من جلد

  

  وقاظ ابن حصن عانياً يف بيوتنـا      
  

  يعــاجل قــداً يف ذراعيــه مــصحباً  
 للفـاك،   ةُنموقد كانوا يطلبون فك األسرى ممن أسرهم، فتكون الْ          

  :)٣(وهو طالب ذلك وقد مدح املثقب العبدي من فك أخاه بقوله
  

  إمنا جاد بشـأٍس خـــالد    
  

ـ حـدى الظُّ  بعدما حاقت به إ        ملُ
  من منايــا يتخاســني به     

  
        يبتدرن الشخص من حلـم ودْم  

فشبح املوت يالحق األسري؛ ألنه يظن نفسه كل يوم سيقتل، فكأن             
تردد هذا الظن شبح يطل عليه كل يوم، وما علم أنه من حلم ودٍم يفزعـه                

  .هذه اخلواطر وتنقص منه ود قوته
 فخر بشر بـن أيب خـازم        -وهو قليل –ومن حديثهم عن السيب     

  :)٤(بسبيهم نساء بين عامر، وهو يف ذلك يعريهم به
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٨: ص) ١(
من املعاجلة وهي املصارعة أي . يعلج. أسرياً: عانياً. ٢٤/١١٢/٣٧٨املفضليات ) ٢(

 .فيه شعر أو وبر: مصحباً. سرياً من جلد: يزواله ألنه حياول فكهز قداً
هو ابن أخيه وهو املمـزق العبـدي        : شاس. ١٤/٧٧/٢٩٤-١٣املفضليات  ) ٣(

اعر وقد تقدمت ترمجته صالش: 
اوية من هوازن ومنهم عامر بـن       هم أبناء عامر بن صعصعة بن مع      : بنو عامر ) ٤(

  .٨٧، واملعارف البن قتيبة ٢٧٢انظر مجهرة أنساب العرب . الطفيل
= 
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٥٤٢
  ي عــامر إنا تركنا نسـاءكم بِن

  
  من الشلِّ واإلجياف تدمى عجوـا       

عضاريطنا مـستبطنوا البـيض       
  كالــــــــــــدمى

  مضــرجة بالزعــفران جيوـا     
  تبيت النساء املرضعات برهـوة      

  
  تفزع من خـوف اجلنـان قلوـا         

    

ا صورة يندى هلا اجلنني، حيث صار أعز شيء لديهم إىل هؤالء            إ
الرجال، يسومون بال رمحة تطرد الركائب واخليل ن وهن علـى غـري          

  !.وطاء حىت دمي منهن ما يستحيا من ذكره؛ لكن الشاعر ذكره
وقد استبطنهن أراذل القوم من اخلدم والرعاع، وهذا مما يزيـد يف            

 هذه الصورة ما يعطينا تصوراً حلال النساء يف حروب          ولعل يف . النكاية م 
اجلاهلية إذ أسر النساء أقصى ما ميكن أن يلحق القوم من الذل، وال ميكن              

  .أن يكون إال بعد قتل الرجال، مما يصور لنا قوة املعارك وضرواا
وهناك قسم آخر منهن عالهن اخلوف واشتد ن الفـزع هلـول            

 أماكن نائية عن احلي بنت فيها، وهـذا ممـا مل          املوقف ففررن واستترن يف     
  .يألفنه، وهو مما يزيد يف بث الرعب يف قلون؛ ألن نساء مصونات

ولعل قلة حديث الشعراء عن السبايا عائد إىل العرف اخللقي الذي           
يستنكر هذا العمل، وإفشاؤه مما ال يندمل أثره، فالعرض أعز شيء عنـد             

  .العريب

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٣-٢١/٩٦/٣٣٢-١٩انظر املفضليات 
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٥٤٣

ائم وهي عادة ما تكون من اإلبل أو الغـنم          ومن حديثهم عن الغن   
هذه الصورة اليت رمسها عبدة للوحوش اليت أفزعها حبصانه فشبهها بـنعم            

  :)١(طرد يف غارة
  

  

ـ    اوعازب ج    فرده الومسي يف ص
  

  تسرى الذهاب عليه فهو موبـول       
  ...      

  أفزعت منه وحوشاً وهي ساكنة    
  

   ا نـ كأ عيف الـصبح مـشلول     م   
    

  

 حلزة حيث عمراً على إكرام أضيافه بسقيهم لنب إبله؛          واحلارث بن 
ألنه ال يدري كم هي مدة بقاء هذه اإلبل عنده، فرمبا جاءها عدو فاستاقها        

  :)٢(من بني يديه، دون أن ينتفع بشيء من ألباا
  

  قلت لعمرو حـني أبـصرته      
  

  وقد حبا مـن دوـا عـاجل         
  ال تكسع الـشول بأغبارهـا       

  
ـ            اتجإنك ال تـدري مـن الن

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .مطرود: مشلول. اإلبل: نعم. ١٤٣-٦٠/٢٦/١٤٢-٥٧املفضليات ) ١(
  .٤٣٠-٦/١٢٧/٤٢٩-١املفضليات ) ٢(

.  محلها عشرة أشـهر    مجع عشراء وهي النوق احلوامل اليت مضى على       : عشار
اليت مل حتمـل لـصغر      : البكرة. سوقاً عنيفاً : شالً. واقف: عائج. السري: الشد
الـيت  : الدابح. اليت مل حتمل  : احلائل. لبنها: رسلها. اجلمل املسن : الفاجل. سنها

 .متشي مثقلة حلملها
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٥٤٤
  واحلــب ألضــيافك ألباــا

  
  فإن شـــر اللـنب الـواجل        

  رب عــشار ســوف يغتاهلــا  
  

  ال مبطــئ الــشد وال عــائج  
ــسوقها    ــي ــهش   الً إىل أهل

  
  كما يـسوق البكـرة الفـاجل      

  قد كنت يوماً ترجتي رسـلها       
  

  فأُطِْرد احلـــائل والـداجل      
    

 متوانني يف   فصورة الغزاة وهم يسوقوا طرداً سريعاً إىل أهلهم غري        
ذلك كما يطرد الفحل حني الضراب البكرة، فهي تفر منه وهو مـصمم             
على مالحقتها وضراا، وقد جعل الغزاة مغتالني لإلبل، ألم يغيبوا عن           
بالدها بسرعة فكأمنا اغتالوها وأخفوها، ووصفهم بأم ذووا هجوم سريع          

 وأخـرياً ال ننـسى أن   .يشدون حاملا يروا وبأم غري ملتفتني أو راجعني 
الغنائم مصدر رزق مهم وسائغ يف حياة العرب اجلاهلني، ويبنـون عليـه             
أمانيهم، فهذا اجلميع األسدي يتوسل إىل امرأته أن تصرب عليه حىت يغـزو             

  :)١(فيغنيها مبا حيلب هلا من الغنائم
  

  فإن تقـري بنا عينـا وختتفضي    
  

  فينا وتنتظري كــري وتغـريـيب     
  يعلك أن حتـظي وحتتلبِ   ي ل فأقِن  

  
  يف سحبٍل من مسوك الضأن منجوب       

    

فهي إن صربت فسيكون لديها غنم ونعم كثري حتتلب منها حليبـاً            
  .كثرياً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٢، ١٨٩ :والبيتان تقدما ص. ٣٦-١٢/٤/٣٥-١١املفضليات ) ١(
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   الثاينراحملو
  موضوعات الصورة الصغرى

ظهرت يف  الصور الفنية الـيت تـضمنتها قـصائد املفـضليات             
وقـد مسيتـها   موضوعات حمدودة يف شيوعها وتـدواهلا بـني الـشعراء        

متييزاً هلا عن املوضوعات الكربى اليت ترددت يف        ... املوضوعات الصغرى "
تلك القصائد وعلى هذا فهي كل موضوع صوره لنا عدد من الشعراء مما              
ال يشكل ظاهره لدى مجيعهم، ومنها موضوع وصف الطيف، وموضـوع    

  .بكاء الشباب عند فقده واجلزع من املشيب عند قدومه
ختيار عدد من هذه املوضوعات ودراسة ما جاء منها         وقد حاولت ا  

  :لدى عدد من الشعراء، فكان أمهها ما يلي
  :)١( طيف اخليال-أ

وردت صور الطيف يف املفضليات يف مقدمات ثنيت عشرة قصيدة،          
ويطرق الطيف الشعراء ليالً، إما يف حلم من أحالم اليقظـة أو يف املنـام،            

  ــــــــــــــــــــــــ
اخليـال  :  جميئه يف النوم، وقد يفرد فيقال الطيف فيكون املـراد          :طيف اخليال ) ١(

كتاب طيف اخليال للمرتضي وما فيه من       : وانظر" طيف"اللسان مادة   . نفسه
ويف . ٧-٥: مدح وذم للطيف، وما للشعراء فيه وتعليلهم سـبب وروده، ص          

 :آخر الكتاب ملحق عما يف كتب األدب العريب من احلديث عنه يبدأ من ص             
١٨٦. 
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لليل، وألقى جبرانه على الـشاعر عاودتـه        ولعل مرد ذلك إىل أنه ملا حلّ ا       
اهلموم، واستيقظت فيه املشاعر اليت غطى عليها النهار مبشاغله، فتوافـدت           

  .)١(عليه صور األحبة، وهذا ما جعل الشعراء يشكون من الليايل طوهلا
أعين طروق خيال األحبة ليالً حال اليقظة قول سويد         –فمن األول   

  :)٢(بن أيب كاهلا
  

  ق خيـالٌ زائـر    هيج الـشو  
  

         من حبيب خفـر فيـه قـدع  
  ...      

  آنس كان إذا مـا اعتـادين      
  

        حال دون النوم مـىن فـامتنع  
    

  .فورود الطيف عليه حيول بينه وبني ورود النوم على عينيه
  :)٣( قول املرقش األصغر-وهو األكثر–ومن الثّاين 

  ــــــــــــــــــــــــ
  :-٢/٣١٦يف األمايل للقايل –ومن ذلك قول قيس بن ذريح ) ١(

  أقضي اري باحلديث وباملىن   
  

  وجيمعــين بــاهلم والليــل جــامع  
-٢/٣٤٥وانظر يف شكوى الشعراء من طول الليل، ديوان املعاين أليب هالل              

 . من قول سويد بن أيب كاهل١٥/٤٠/١٩٢-١٢ ويف املفضليات ٣٥١
واملـراد  . رد وكف : قدع. حيىي: خفر. ١٩٢-١٠/٤٠/١٩١-٨املفضليات  ) ٢(

أا تكف نفسها عما يشينها، أو تكف نفسها عنه خبالً وهجراناً له من غـري               
 .مقلية

. الذي يطرح نفسه من مكـان بعيـد       : املطرح. ٥/٥٥/٢٤٢-٣املفضليات  ) ٣(
 .تتوضح أي تظهر: توضيح. متباعد: متزحزح
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  أمن بنت عجالن اخليال املطرح    

  
  أمل ورحلــي ســاقط متزحــزح  

  فلما انتبهت باخليـال وراعـين     
  

        ـحإذا هو رحلي والـبالد توض  
ــاً    ــيقظ نائم ــه زور ي   ولكن

  
       وحيدث أشجاناً بقلبـك جتـرح  

وصورة الطيف ختتلف حبسب جتارب الشعراء، وقدرام الفنيـة،           
وأغلب الشعراء يفرحون ويسرون بقدومه، ولعل أصدق جتربة نستـشف          

الذي كان يعيش حالة انفراد متوترة " راًتأبط ش"منها روح قائلها هي جتربة    
شكلت عنده نزوعاً إىل االتصال باآلخرين وهو منقطع يف غيب من األرض       
ال يستطيع الظهور خوفاً ممن يطاردونه، وال شك أن هذا االنقطـاع هـو         

فها هو يصف الطيف     )١(سبب احلالة االنفعالية العارمة اليت يعانيها يف تفرده       
   :)٢(الذي زاره بقوله

  ــــــــــــــــــــــــ
وعدد من الصعاليك على بعض القبائل ااورة كان تأبط شراً صعلوكاً يغري هو ) ١(

 من مثل قبيلـة     -منهم السليك والشنفري وعمرو بن براق     –فيقتلون وينهبون   
  :جبيلة، وذكر يف قصيدته اليت منها البيتان أعاله منوذجاً من هذه املطاردة

  جنوت منها جنائـي من جبيلـة إذ      
  

  ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقـي       
  ...  

  وه هو رصديقا  ووصف فيها عوختم القصيدة برغبته بالبعد عـن عذالـه        . هد
وعيشه يف مكان ال يصلون إليه فيه؛ لذا تعجب من وصول طيف أحبته إليه يف               

 .ذلك املكان
 ).١٩٢: ( وقد تقدمت ص٢/١/٢٧-١املفضليات ) ٢(
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  يا عيد مالك من شوق وإيـراقِ      

  
  ومر طيف على األهـوال طـراقِ        

شـوق  " إذاً مبثابة السبب املعلِّل لظهور الطيـف         :فالشطر األول   
شوق لألحبة وأرق النشغال الفكر م، فالشاعر باندفاع عفـوي   " وإيراق

  .يذكر األسباب اليت أثارت الطيف وأوصلته إليه
ومر "طيف وتشكله وبدء ظهوره      يشري إىل نشوء ال    :والشطر الثاين 

أنه ال ينفك يعـوده     " طراق"ويبدو من صيغه    " طيف على األهوال طراقِ   
  .وهو يف غربته ومع اختفائه وتواريه عن األنظار والطلب

وقد تعجب الشاعر من وصوله إليه مع البعد وكثرة املخاطر وكأنه           
ىل وهذا لون من التشخيص، حيث يتحـول الطيـف إ         : يسري على قدميه  

إنسان حقيقي متجول غري هياب للمخاطر الشديدة يف سبيل الوصول إىل            
  :حمبه يقول

  يسري على األين واحليات حمتفياً    
  

  نفسي فداؤك من سار علـى سـاق         
 تعب وحيات ووعورة طريـق      :فاألهوال واملخاطر من دونه كثرية      

ـ     ، فهذا مما ال يصرب عليه إال احملب       ،وسري على قدم   ة  ولذا اسـتحق التفدي
، وهذا قمة التجسيد للتجارب     "نفسي فداؤك من سار على ساق     "بالنفس  

النفسية، وجعلها حقائق وهي مما عاشه الشاعر يف عامل الشعور، لكن مـا             
حصل بينهما من تواصل واحتاد نفسي جعله يرسم له هذه الصورة فيفديـه   

  .بأغلى ما ميلك وهو نفسه
 اخليـال عنـده    وممن رسم صورة يجة لطروق اخليال سويد لكن       
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 احملـدث لإلثـارة     -أي الطيف –يهيج شوقه إىل األحبة فيذكره م، فهو        
ر الطيـف  بته يف سبعة أبيات، علل ذلك بتـذك       قد وصف حمبو  والعاطفية،  

  :)١(املوايف له، وأنه هو السبب يف هذه اإلثارة وهذا الشوق
  آنــس كــان إذا مــا اعتــادين

  
         حال دون النوم مـين فـامتنع  

   مــا أشــجعهوكــذاك احلــب  
  

       يركب اهلول ويعصي مـن وزع  
  فأبيت الليـل مـا أرقـــده        

  
  وبعــيين إذا جنـــم طــــلع  

فخيال حمبوبته فجر أشواقه إىل األحبة ولقائهم، وهو مع هذا مؤنس             
 فالشوق انتهى بـه إىل ورود       ،له وإن أرقه، بينما جنده عند تأبط شراً غاية        

  .الطيف عليه
  :)٢(يف وقولهومثل سويد عمرو بن األهتم 

   وهـي طـروق    أال طرقت أمساءُ  
  

         وبانت علـى أن اخليـال يـشوق  
   كـأن فــؤاده     حمـزونٍ حباجِة  

  
  جناح       وهى عظماه فهـو خفـوق   

فالطيف وسيلة الستثارة العواطف الكامنة لديه، فهي تـستيقظ يف            
وجدانه مع جميء الطيف، ومن غري جميئه عندما يكون الشاعر يف شغل عن             

  .هذا
  ــــــــــــــــــــــــ

  .-١٢/٤٠/١٩١-٨املفضليات ) ١(
: طروقاً. بةمجاعات الغاب مجع غا   : عصب الغاب . سلك: جاز. بعيد: شاحط
 .كف: املخافة وزع: اهلول. مل خيف ويفزع: مل يرع. ليالً

 .مضطرب: خفوق. ضعف: وهي. ٢/٢٣/١٢٥-١املفضليات ) ٢(
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ك من الشعراء من يعتاده الطيف كثرياً مما يدل علـى تعلقـه             وهنا
الشديد مبحبوبته، ولكنه لقوة شخصيته ال يؤثر فيه فيجعله يـسلم قلبـه             
حملبوبته على ما يالقي من هجراا وصرمها له، فيشترط للقائهـا وإعـادة             
وصلها، حسن املعاملة والعشرة باملعروف، وإن أبت إالّ حماولة الـسيطرة           

وذلك هو سلمة بن    " وصال وصروم "االستبداد به فإنه يبادهلا باملثل      عليه و 
  :)١(اخلرشب يف قوله

  
  

  تأوبــه خيــال مــن ســليمى
  

    كما يعتـاد     ذا الـدين الغـرمي   
  فإن تقبل مبـا علمـت فـإين         

  
   ــروم ــال ص ــد اهللا وص   حبم

    
  

وهذا الشعر ميثل لوناً من العقالنية ال ترقى إىل االستشفاف الروحي      
ده عند تأبط شراً، والذي يريد الطيف بأي مثن كان، ملا يعانيه من             الذي جن 

  .الوحدة واالنقطاع
فباختالف املعاناة ختتلف مواقف الشعراء من الطيف، ولذلك وضع         
سلمة معادلته العقالنية تلك، على أن من الشعراء من يرى الطيف الطارق            

  :)٢(بن الغدير القائلعبئاً ثقيالً عليه، يضاف إىل أعباء احلب من مثل بشامة 
  ــــــــــــــــــــــــ

: ذا الـدين  . يعـود ويراجـع   : يعتاد. راجعه: تأويه. ٢/٦/٣٩-١املفضليات  ) ١(
يصل املـودة   : وصال. الذي له الدين  : الغرمي. صاحب الدين أي من عليه دين     

 .قطوع هلا إن رأى إهانة له: صروم.  والصداقةوالقرىب
 .٢/١٠/٥٦املفضليات ) ٢(
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  ومحلت منها علـى نأيهـا     

  
  خيــاالً يــوايف ونــيالً قلــيال  

  .وهذا الشعور يف ميزان التجربة من أضعف املواقف  
وقد خيلّف الطيف مبا يثريه من أحاسيس عاطفية جرحاً عاطفيـاً يف      
القلب ينكأ به اجلراح السابقة، خاصة حني يستيقظ الشاعر فريى أن مـا             

 خياالت نائم، مما حدا ببعضهم إىل التصريح بأثر املفاجأه،          رقه ما هو إال   ط
  :)١(وما أعقبت من حسرات كاملرقش األصغر

  

  أمن بنت عجالن اخليال املطـرح     
  

    ــزح ــاقط متزح ــى س   أمل ورحل
  فلما انتبـهت باخليـال وراعـين        

  
  إذا هــو رحلــي والــبالد توضــح  

  ولكنه زور يـيقــظ نائــماً       
  

  جتــرحوحيــدث أشــجاناً بقلبــك   
   بكل مبيت يعترينـا ومنـــزلٍ       

  
           ـا إذ تـدجل الليـل تـصبحفلو أ  

  فولت وقد بثت تباريح ما تـرى        
  

         ا إذ حتدر الـدمع أبـرح ووجدي  
    

لقد انتبه من نومه، فإذا الطيف قد اختفى، وإذا احللم قد مـضى،            (
! وإذا الواقع الذي حجبه عنه يتراءى له كما هو، فإذا الرحل هو الرحـل             

وخلفت له أشجاناً متأل قلبه     ...! لقد اختفت احلبيبة  ! إذا البالد هي البالد   و
باجلراح، وأحزاناً متأل عينه بالدموع، وأنه ليتمىن لو أشرق الصباح وطلت           

  ــــــــــــــــــــــــ
: يعترينـا . ٤٥٧ : والثالثة األوىل تقدمت آنفاً ص     ٧/٥٥/٢٤٢-٣املفضليات  ) ١(

. شدة احلب : تباريح. تظل إىل الصباح  : تصبح. تسري يف الليل  : تدجل. يصري إلينا 
 .أفعل تفضيل من الربح أي أشد حباً هلا: أبرح
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   )١()معه تؤنس وحشته، ومتأل عليه وحدته
وكثرياً ما تعجب الشعراء من مفاجآت الطيف هلم مع بعد الـشقة            

حبـة  هم فالشاعر يعاين ضمناً احليلولة ما بينه وبني األ        فيما بينهم وبني أحبت   
الناشئة عن التباعد يف املكان والزمان، فحينما ختطى الطيف هذه احليلولـة            

     املسافات يف حملة خيال، فكـان ذلـك       هفكأنه قهر الزمان واملكان معاً بطي 
مصدر تعجب الشعراء من قدرة هذا الطيف كما يف قول احلـارث بـن              

  :)٢(حلزة
  

  طرق اخليـال وال كليلـة مـدجل       
  

ــرج    ــا ومل يتع ــدكاً بأرحلن   س
  أين اهتديت وكنت غـري رجيلـة        

  
  والقوم قد قطعوا متان السجـسج       

  والقوم قد آنـوا وكَـلَّ مطـيهم         
  

ــاهلودج   ــا ب ــكة النج   إال مواِش
    

ذا املكان والزمان للبعـد     فهو يتعجب من اهتداء الطيف إليه يف ه       
  .واملشقة

ة الطيف تتكون من عناصر نفـسية وأخـرى   وهكذا جند أن صور   

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥مي يوسف خليف /د... القصيدة اجلاهلية يف املفضليات) ١(
: غري رجليـه  . مل يقم : مل يتعرج . مالزماً: سدكاً. ٢/٦٢/٢٥٥-١املفضليات  ) ٢(

: السجـسج . مجع منت، وهو ما غلظ من األرض      : متان. غري قوية على املشي   
 :مواِشـكة النجـا   . ضعف: كَلَّ. أعيوا: آنوا. املكان الواسع الطلب املستوي   

 .مركب النساء: اهلودج. سريعة السري يعين ناقة
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٥٥٣

متثلت يف وصف أثر املفاجأة واللقيا والفراق، وآثار الوحدة         :  النفسية ،مادية
يف تصوير املكان والزمان والشخوص املرافقة كالرحل       : والوحشة، واملادية 

والرفقة كلها ترمز إىل جتربة عاطفية عاشها الشاعر فأثارت لواعج الشوق           
فـثري يف الـشاعر    )١(مقارنة للمقدمة الغزلية إما سابقة هلافيه، ولذا جاءت   

  .كربهان على صدق التجربة )٢(ذكريات حبه وصفات حمبوبته أو تالية هلا
  

   )٣( الشيب والشباب-ب
  

تشغل صورة الشباب والشيب عدداً من أبيات املفضليات، ويـأيت          
هو املرحلة والشك أن الشباب  )٤(احلديث عنه يف الغالب يف مفتتح القصائد    

اللذة هي  (املفضلية لدى الناس عامة والشعراء خاصة ففيه التمتع بامللذات و         
إدراك املالئم من حيث إنه مالئم كطعم احللو عند حاسة الذوق والنـور             
عند البصر، وحصول املرجو عند القوة الومهية، واألمور املاضية عند القوة           

  ــــــــــــــــــــــــ
 ٥٥/٢٤٢،  ٤٦/٢٢٣،  ١٤٠/٣٥٥،  ٦٢/٢٥٥وهو األكثر انظر القـصائد      ) ١(

 .وبذا تعد مقدمة للمقدمة الغزلية، فهي جزء منها
 .٤٠/١٩١، ٥٧/٢٤٨: انظر القصائد) ٢(
الشهاب يف الشيب والشباب للمرتـضى وديـوان        : انظر ملزيد من هذه املعاين    ) ٣(

 .ملعاين واملعاين الكبري أليب هالل العسكريا
 فقد جاء احلـديث عـن       ٥٣،  ٢٧،  ٢٢،  ١٧،  ١٦: انظر مقدمات القصائد  ) ٤(

ومن القصائد اليت جاء احلديث عنهما يف أثنـاء         . الشباب والشيب يف مطالعها   
 .٩٧، ٤٤، ٤٠، ٢٩، ١٨: القصيدة
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٥٥٤

د تكون هذه اللذة مباحـة      وق) )١(احلافظة تلتذ بتذكرها وطيب طعم الشي     
وقد تكون حمرمة، ولكون أغلب القصائد املفضلية جاهلية فمـا ورد مـن        
استمتاع مبحرم إمنا هو من وجهة نظرهم، فها هو سالمة يتحـسر علـى              

  :)٢(فوت شبابه قائالً
  

  أودى الشباب محيداً ذو التعاجيـب     
  

  أودى وذلك شأو غـري مطلـوب        
  ولّى حثيثاً وهذا الـشيب يطلــبه        

  
  لو كان يدركه ركـض اليعاقيـب        

  أودى الشباب الذي جمـد عواقبـه        
  

  فيه نلذ وال لـذات للـشــيب        
    

  :)٣(ولألسود بن يعفر
  

  ولقد هلـوت وللـشباب لــذاذة      
  

  بسالفة مزجـت مبــاء غـوادي        
    

وقد فخر الشعراء باستمتاعهم ذه امللذات وإكثارهم مـن هـذه           
وهو فخر من    )٤(ر من قبل   من هذا الفخ   الشهوات وكنت قد عرضت جزءً    

قبيل فخر األسود بشرب اخلمر والتمتع برؤية الفتيات وحمادثتهن والقيـام           
أو فخر املرار بن منقذ مبغازلة احلسان      ،)٥(برحالت الصيد ومالحقة الظعائن   

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).لذذَ(املعجم الوسيط ) ١(
 .١٩٤، ٩٠ :تقدمت ص) ٢(
 .سحب: غوادي. مخر خالصة: سالفة. ٢٢/٤٤/٢١٨فضليات امل) ٣(
 .٤٢٩ :تقدم ص) ٤(
 .٤٤انظر القصيدة ) ٥(
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  .)١(وبالقنص وركوب اإلبل، وقهر اخلصوم، وفعل اخلري والكرم
  :)٢( للمشيب فيقولأن يدعو للشباب ويظهرالكره ولذا حق للمزرد

  فال مرحباً بالشيب من وفد زائـر     
  

  مىت يأت ال حتجب عليـه املـداخلُ         
  وسقـياً لريعـان الشبـاب فإنه     

  
  أخو ثقٍة يف الـدهر إذ أنـا جاهـلُ           

 وهوان الكبري على    ،وما استحق الشيب ذلك إال لكراهة النساء له         
ترتبة على الكرب،   الناس لضعفه وعجزه، وقد صرح الشعراء ذه األشياء امل        

  :)٣(فمن كراهية النساء له قول علقمة بن عبدة
  يفإن تسألوين بالنـساء فـإننِ     

  
      بصري بأدواء النسـاء طبيــب  

    أو قلّ مالُه    املرءِ إذا شاب رأس   
  

      فليس له مـن وـ د    نـصيب  نِه
   حيث علمنـه   يردن ثراء املالِ    

  
  الشبابِ وشرخ    عندهن عجيـب   

     ن للشيب أن يتنكرن ملن شاب أو يستهزئن به أو          وتصل الكراهية
  :)٤(يرمينه باجلنون فهذا املرار تتعجب حمبوبته خوله من مرآه فتنكره

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٦انظر القصيدة ) ١(
 .أوله: ريعان الشباب. دعا بالسقيا له: سقياً. ٥/١٧/٩٤-٤املفضليات ) ٢(
: ومثله قـول سـالمة    . أوله: شرخ الشباب . ١٠/١١٩/٣٩٢-٨املفضليات  ) ٣(

٤/٢٢/١٢٠.  
ــشاشتهوللــشاب    إذا دامــت ب

  
  ود القلوب من البـيض الرعابيـب         

   
 .٢٤٠ :تقدم األول ص) ٤(
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٥٥٦
ــةُ ــب خول ـــيعج    إذ تنكرن

  
   شيخـاً قد كـرب    أم رأت خولةُ    

ـ         باً ناصعــاً  وكساه الـدهر ِس
  

  رِطوحتىن الظـهر منـه فــأُ       
    

ه من الشيب وصـرحت     وأمساء صاحبة األسود صدت عنه ملا اعترا      
  : )١(برغبتها بالشباب

   املـرء شـاملُ    ملا رأت أن شيب ه  
  

     مسؤوما بعد الشباب وكان الشيب   
  صدت    فَ وقالت أرى شيباً تـ ر عه  

  
   الذي يعلـو اجلراثيمـا     إن الشباب   

    

  :)٢(وحمبوبة عوف تستهزئ من تعلقه ا بعد كربه
  وقالت كبيشة من جهلـها    

  
  مـاً معـاراً   أشيباً قدمياً وحل    

    

ها ملا رأت صبوته إليها وهو شيخ هزئت منه، كأن شيبه جديد            فإن
ليس قدمياً، وكأن ما عرف به من احللم والوقار قد سلب منه واسترد، فهو              

  .أشبه بالعارية إذا أخذها أهلها
  

صاحبة عبداهللا بن سلمة الغامدي     " جنوب"وهن ألطف خطاباً من     
  ــــــــــــــــــــــــ

كاسيه ومغطيه كالشملة وهي نوع مـن     :  شاملة ٤/٥/١٢٥/٤١٨املفضليات  ) ١(
صار يف فروع رأسه أو يف أعاليه       : تفرعه. مملوكاً: مسؤوما. األكسية كالعباءة 

ة وهذا مثل تعـين أن    مجع جرثومة وهي أصل الشجر    : اجلراثيما. رأسه ووجهة 
 .الشباب يعلو ويرتفع ما ال يقدر عليه الشيوخ

كأن حلمه ملا صبا إليها قـد اسـترد منـه           :  معاراً ٧/١٢٤/٤١٣املفضليات  ) ٢(
 .كالعارية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥٥٧

  :)١(ي قوهلافإا رمته باجلنون فهاهو حيك
  :على ما أا هــزئت وقالـت      

  
       ؟ منـشأ ذا قريـبهنون، أجـن  

    

  :)٢(ومن احتقار الناس للكبري وشعوره بذلك يقول ذي اإلصبع
  

  إن تزعما أنـين كـربت فلـم        
  

  ألــف خبــيالً نكــساً وال وعــار  
  أجعل مايل دون الـدنا غرضـاً        

  
  وهــى مألمــور فانــصدعا ومــا  

  إمــا تــري شــكيت رمــيح أيب  
  

   فقد أمحـل الـسالح معـا        سعٍد  
  السيـف والرمـح والكنـانة والنبــل جيــاداً حمـشـورة صنعــا            

    

فهما يسفهان رأيه فيكثران لومه ويتهمانه بالكرب وأنه هو السبب يف    
احنراف مزاجه وتغري تصرفاته، ومل يكن منه إال االعتراف بالكرب واالفتخار           

له الشريفة جوده وكرمه وحنكتـه      مبا مضى وكان من أخالقه النبيلة وأفعا      
  .وجتربته وقوته وشجاعته

  ــــــــــــــــــــــــ
ياهنون مجع هن وهو كناية عن إنسان وكأا        :  هنون ٥/١٨/١٠٣املفضليات  ) ١(

 . قريب العهدأي أجنونه حادث: منشأ ذا قريب. يا رجال أجن: قالت
. ضعيفاً: ورعاً. رديئاً: نكساً. أوجد وأكن : ألف. ٨/٢٩/١٥٤-٥املفضليات  ) ٢(

. انـشق : انـصدعا . من األمور : هدفاً مألمور : غرضاً. العيب والدنس : الدنا
العصا وأبو سعد كنية لقيم بن لقمان احلكيم        : رميح أيب سعد  . سالحي: شكيت

. مـسواه حمـددة   : حمشورة. لسهامجعبة ا : الكنانة. كرب حىت مشى على عصا    
 .حمكمة العمل: صنعاً
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٥٥٨

وقد يشعر الكبري بالضعف والتغري الطارئ على قواه فيشتكي ذلك          
مبرارة وال جيد سبيالًً يرفع من معنويات نفسه املنهارة إال الفخار مباضيه ويف          
املفضليات عدد من الشعراء صور هذا املعىن منهم عبدة بن الطبيب فهاهو            

  :)١( بنيهخياطب
ــين  ــربت وراب ــد ك ــين إين ق   أب

  
  ــستمت ــصلح م ــصري ويف مل   عب

  فلئن هلكت لقد بنيـت مـساعياً        
  

        ـ  تبقى لكـم منـها مـآثر أرب ع  
  ِذكْر إذا ذُِكـر الكـرام يـزينكمٍ         

  
  ع املقــدم تنفَــ احلــسِبووراثــةُ  

ــضيلةٌ     ــن ف ــام هل ــام أي   ومق
  

ـ  ت  واـامع  عند احلفيظـةِ     جمع  
  سب الـذي يغنـيكم    وهلى من الك    

  
    يوماً إذا احتصر    ـعالنفـوس املَطْم   

فإنه شعر بضعفه لنقص بصره، ولذا أشار إىل حاجته إىل من يعتين              
 حلسن عقلـه وجتربتـه، مث       ،دة ومتعة فيه  ئبه، فإن من اعتىن به لن يألوا فا       

ذكرهم بفضائله اليت خلفها هلم حاثاً هلهم على التمسك ا فعد منها أربع             
  ــــــــــــــــــــــــ

من : مصلح. إذا شككت فيه لبدو ضعفه    : رابين. ٥/٢٧/١٤٦-١املفضليات  ) ١(
: مـآثر . مكارماً: مساعياً. متاع يف عقله ورأيه   : مستمتع. يعتين به ويستصلحه  

ما تعده من مفاخرة آبائك أو املال أو        : مرياث احلسب : وراثة. مكارم متوارثة 
الدين أو الكرم أو الشرف يف الفعل أو الفعال الصاحل أو الـشرف الثابـت يف    

مقام ساعة يف خطبـة أو      : مقام أيام ). حسب(اآلباء وهو املراد انظر القاموس      
: هلـى . أماكن جتمع الناس  : اامع. الغضب: احلفيظة. خصومه أو حنو ذلك   

 .الطمع والشح: املطمع. حضر: احتصر النفوس. عطايا
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  . مؤثلةً وهيبة يف صدور األعداء وأمواالًاً ثابتاً، وشرفاً خالداًذكر: خصاٍل
  كرب يبكي شـبابه ويتـذكره مفـاخراً        األسود بن يعفر ملا    وجند

  :)١(بقوله
  

  إما تريين قـد بليـت وغاضـين       
  

  ما نيل من بصري ومـن أجـالدي         
  وعصيت أصحاب الصبابة والصبا     

  
ــادي   ــاذليت والن قي ــت ع   وأطع

  ح على التجار مـرجالً     فلقد أرو   
  

  مذالً مبـايل، لـيناً أجيـــادي      
    

فالكرب أضعف بصره وقيده عن الذهاب مينة ويسرة والـضرب يف           
فجاج األرض متنقالً بني امللوك والقبائل، وقد أشعره بدنو أجله حىت صار            
يتخيل املوت واألحداث تطارده ال تنفك عن اللحـاق بـه ال تريـد إال               

دد فناء ملوك األرض حوله وانقراض القبائل العظـام         وبعد أن ع  . شخصه
احمليطة به، رجع فتحدث عن ضعفه املتمثل يف نقـص بـصره وجـسمه              

  .ومطاوعته ولينه وانقياده
  ــــــــــــــــــــــــ

. خلقه وشخـصه  : أجالدي. نقصين: غاضين. ٢٢/٤٤/٢١٨-١٩املفضليات   )١(
: بائعو اخلمـر مـرجالً    : التجار. الصبوة واملودة : الصبا. أسد احلب : الصبابة

مجع جيد وهـو    : أجيادي. قلقاً أي يقلق مباله حىت ينفقه     : مذالً. مرجل الشعر 
يات ربيعة بن مقـروم   ومثل األبيات األخرية أب   . العنق وأراد به العنق وما حوله     

 وقد فخر بعدها باجلدل والكرم والشجاعة وسـقى         ٤/١١٣/٣٧٥-٣الضيب  
 وانظـر املفـضلية     ٢٥/١١٣-٥أصدقائه اخلمر، واجللد وقيـادة اجلـيش        

٣٥١-١٠١/٣٥٠. 
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ن لـه  كِّيض عن بعض ما يشعر به من هذا النقص فخر مبا م      ووكتع
من مغامرات ومسامرات، لكن حكمة الشيخ تأىب إال أن تشعره حبقيقة ما            

  :)١(وأنه صار إىل زوال فقالفخر به 
  فـإذا وذلك ال مهـاه لـذكره    

  
  والـدهر يعقب صـاحلاً بفـسـاد      

ولكرههم للمشيب غريوه باخلضاب، وقد يعزف بعضهم عن ذلك           
كما هو حال املرقش األكرب، إذ يرى أن اخلضاب ال يعيد شبابه، ولكونـه    

ا مبرحلـة   يرى املشيب مرحلة الزمة من مراحل العمر كان قد مر قبلـه           
  :)٢(الشباب والنضارة

  هل يرجعن يل ملـىت إن خـضبتها       
  

  إىل عهدها قبل املـشيب خـضاا        
   فوق خطيطـةٍ رأت أقحوان الشيبِ   

  
  ــإذا م ــؤااِط ــستكن ص   رت مل ي

       فقد ت الشباب ظِْعِن الشيبرىفإن ي  
  

  بـه ملىت مل يـرم عنها غراـــا        
ألقحوان البيضاء اجلميلـة    والشيب لديه حمبب ولذا شبهه بزهرة ا        

  .)٣(ولذا يعزف عن خضاا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .البقاد: مهاة. ٣٦/٤٤/٢٢٠آخر بيت من القصيدة ) ١(
.  ومنه احلناء  خضبتها باخلضاب . شعر الرأس : مليت. ٣/٥٣/٢٣٦-١املفضليات  ) ٢(

. شبه بياض الشيب بزهر األقحوان وهو نبت له زهر أبـيض          : أقحوان الشيب 
مل جيـد   : يستكن. أرض مل متطر بني أرضني ممطورتني شبه رأسه ا        : خطيطة

مل يطـر   : مل يـرم  . يرحله: يطعن. بيض القمل : صؤاا. مسكناً ومأوى إليه  
 .سوادها شبهه بالغراب: غراا

  : من هذا املعىنوللمتنيب قريب) ٣(
= 
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الشهوات  والكرب حلرمام لذة املتع و     والشعراء وإن كرهوا املشيب   
إالّ أم رأوا فيهما فوائد ومصاحل أخرى منها التنبيه من الغفلة، واكتساب            

 وقد أشار بعض الشعراء إىل ذلك ومنهم املـرار          ،احلنكة والتجربة والرزانة  
  :)١(يف قوله

ــإين ماجــد ــرى شــيباً ف   إن ت
  

ــري غَ   ــالء حــسن غ ــذو ب   رِم
  ما أنا اليوم على شـيٍء مـضى         

  
ـ يا ابنـة القـوم تـوىل بِ          ِسحر  

  قد لبست الـدهر مـن أفنانـه         
  

  ِبــركــلَّ فــٍن حــسٍن منــه ح  
    

فقد أفاد من طول العمر جمداً، وتارخياً مشرفاً، وجتربة يف احليـاة إذ       
 قطف زهرات حياته يف شبيبته فلم تعـد نفـسه        مل يعد غمراً جاهالً، وقد    

تتعلق بشيء ألنه قد تنعم بلذائذها، وقد مارس حلو احلياة ومرها، ومتتـع             
بنعيمها ولذاا فلبس أحسن ما ساعفت به أحداث الدهر يف أى حللـها             

  .من الفتوة والقوة ولذائذ احلياة
  

غيـاً  ولكون الدهر يكسبهم التجارب عد املزرد نزوات الـشباب    
 =  ــــــــــــــــــــــــ

  ومن هوى كل من ليـست مموهـة       
  

  تركت لون شـبايب غـري خمـضوب         
  ومن هوى الصدق يف قويل وعادتـه        

  
  رغبت عن شعر يف الرأس مكـذوب        

 .٢٩٣-١/٢٩٢ديوانه بشرح الربقوقي   
ذو منظر حـسن منمـق      : جاهل حرب : غري غمر . ٥/١٦/٨٢-٣املفضليات  ) ١(

 .حمسن
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رها طائراً طار عنه بعد أن ارتفع جهله، فاجلهالة والطيش والغرور يف            وفص
  :)١( والتجربة واحلنكة واالتزان يف الشيب يقول،الشباب

  صحا القلب عن سلمى وملَّ العواذل     
  

  وما كاد ألياً حب سـلمى يزايـل         
  ي فؤادي حـىت طـار غى شيبــتِ       

  
   من الشيب شـامل    وحىت عال وخطٌ    

  ...      
  وسقياً لريعـان الشبـاب فإنــه    

  
  أخـو ثقة يف الدهر إذ أنـا جاهـلُ          

وقال بعد أن حتدث عن شبابه وماله فيه من مغامرات ومآثر ملتفتاً              
  :)٢(إىل الشيب وما أفاده

  فدع ذا ولكن ما ترى رأي عـصبة       
  

  أتتين منـهم منــديات عـضائلُ        
  يهزون عرضـي باملغيـث ودونـه        

  
  ومآكــلُ منـــدوحة مِهِمرلـــقَ  

  على حني أن جربت واشتد جـانيب        
  

  وأنبح مين رهــبة مـن أناضـلُ         
  وجاوزت رأس األربعني فأصـبحت      

  
  قنايت ال يلفى هلـا الـدهر عـادلُ         

فهو يرى أن حماولتهم إذالله بالتعريض لعرضه أمر بعيد املنال ألم             
ني وهو  مل حياولوا ذلك إالّ بعد أن اكتمل نضجه ومنوه بعد أن جاوز األربع            

سن الكمال الذي يصمد الرجل فيه لكل هوٍل يالقيـه ال يتضعـضع وال              
  .يضعف

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٩٤-٥/١٧/٩٣-١املفضليات ) ١(
 .٥٦/١٧/١٠٠-٥٣املفضليات ) ٢(
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إن الشيب يأيت بعد أن تكتمل مدارك اإلنسان ويتم عقله فال تقـع        
  :)١(منه هفوة وال يتصرف تصرفاً يشينه كما قال سويد

  

  كيف يرجون سقاطي بعـدما   
  

  الح يف الــرأس بيــاض وصــلع  
    

  .يقاع به بعده هذه السنفهو يتعجب ممن حياول اإل
ن حياول أن يفـسدها     مِم زوجه أُمامة أن حتذر      ،حوهلذا أمر اجلمي  

 وما أفادته األيام من جتارب      ،عليه بأن تشعره بقيمة السن اليت بلغها زوجها       
  :)٢(جتعل حماولة اإلضرار به أمراً جمهداً هلذا املفسد

  

فقـال هلـا     براكب ملهوزٍ  مرت   
  

  ض بتعـذيبِ  ومـسيه    ري اجلميح  
   ولو أصابت وهي صـادقةٌ    لقالت   

  
     ـ إن الرياضة ال ت ِصنبللـشيبِ  ك   

        يأىب الذكاء ويـأىب أن شـيكُخم  
  

   وتأديـبِ  لن يعطى اآلن عن ضربٍ      
ويرسم بعض الشعراء صورة مغايرة تعكس آثار الـشيب والكـرب          

  :)٣(هو عبدة يقول عليهم يف العزوف عن التعلق بالنساء والتشبيب ن فها
  إن اليت ضـربت بيتـاً مهـاجرة       

  
ـ د غالـت و   بكوفة اجلندِ    ا غـولُ  ه  

  عنها وال تشغلك عن عمـلٍ      فعد   
  

   تـضليلُ  إن الصبابة بعـد الـشيبِ       
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٧٩/٤٠/١٩٩املفضليات ) ١(
 .٢٧١، ١٨٨ :تقدمت ص) ٢(
: غالـب . الكوفـة : كوفة اجلند . نبت: ضربت. ٨/٢٦/١٣٦-٧املفضليات  ) ٣(

 .ضالل: تضليل. عد عنها. اسم ملا اغتال: غول. ذهبت
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  :)١(ويشاركه علقمة بن عبدة يف هذا العزوف بقوله
  

  أم هل كبري بكـى مل يقض عـربته      
  

  إثر األحبـة يـوم الـبني مـشكوم          
  ...      

ـ     أن غرب حتـط بـه    فالعني مين ك
  

  ِقتــب حمــزوملدمهـاء حاركهــا با   
  ...      

  من ذكر سلمى وما ذكري األوان ا      
  

  إال السفاه، وظـن الغيـب تـرجيم         
    

فعبدة يرى تعلقه مبحبوبته بعد املشيب ضالل وعلقمة يراه سـفهاً،          
  .ألما يريانه خالفاً لنواميس احلياة

  

  : صورة األطالل-ج
الصور اليت جاء ا عدد من الـشعراء يف         صورة أطالل األحبة من     

مطالع قصائدهم، ملا يف آثارها من مهيجات لواعج الـشوق، ومعيـدات            
ذكريات الغرام؛ ولكون العرب أهل وبر، يكثرون من انتجـاع الغيـث،            
فيتبعون مساقطه، طلباً للخصب، كثرت ديارهم وتعددت منازهلم، وقـد          

، فيبعد احلبيب عـن حبيبتـه،       يكون للحروب أثر يف تغيريهم تلك املنازل      
فيزداد شوقه إليها، وال يبقى لديه إال ديارها ومرابعها يقف فيها معتـرباً،             

  ــــــــــــــــــــــــ
. مل يشتف من البكـا    .  مل يقض عربته   ٣٩٨-١٢/١٢٠/٣٩٧-٢املفضليات  ) ١(

غيب أو  : ترجيم. اجلهل والطيش : السفاه. اآلن: األوان. مثاب مكافأ : وممشك
 .ظن فهوال يقطع بتحققه
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متذكراً، يسائلها وكأنه يغيب عن وعيه أو كأنه يعيش حلماً من األحـالم             
واملكان هنا ينذر بتقلب احليـاة، إذ تـربز         . (طلباً ألن يسمع منها جواباً    
كان وما حلّ به بعد رحيل أهله عنه، وحديث         مالمح التغري الذي أصاب امل    

الشاعر عنه يف املقدمة هو احلديث عن بقايا األشياء تلك البقايا اليت ال تزال             
حتتفظ باملاضي، وليس الشاعر إال بقية شيء أتى عليـه البعـد واهلجـر،              

 وكثرياً مـا    )١( )والفراق مثلما أتى املطر والرياح والزمن على معامل املكان        
شعراء يف هذه األطالل فيتساءلون عنها بأسلوب جتاهل العـارف،          يقف ال 

. وكأم ال يعرفوا وال يعرفون أصحاا، وهم ا خرباء وبأهلها عارفون          
ويطالعنا هذا السؤال يف عدد من املطالع يف املفضليات كقول احلارث بـن             

  :)٢(حلزة
   ملن الديـار عفـون باحلبـسِ   

  
  آيـاا كمــهارق الفــرسِ      

  :)٣(وقول عبد اهللا بن سلمة الغامدي  
  ملن الـديار بتولـِع فيبـوسِ      

  
  ريطةَ فبياض   ذات أنـيسِ    غـري   

  :)٤(وقول بشامة  
  ملـن الـديار عفـون بـاجلزعِ    

  
  حــارــني ب ــدوم ب ــشرِعبال    فال

  ــــــــــــــــــــــــ  
 .٩٦جريدي سليم املنصوري /شاعرية املكان د) ١(
 .٢٥/١٣٢البيت مطلع املفضلية ) ٢(
 .١٩/١٠٥البيت مطلع املفضلية ) ٣(
 .١٢٢/٤٠٧البيت مطلع املفضلية ) ٤(
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  :)١(وقول بشر بن أيب خازم
  

  ملن الديار غـشيتها بـاألنعم     
  

  تبدو معارفها كلـون األرقـم       
  :)٢(ن عمرو العبديوقول ثعلبة ب  

  

  ملن دمـن كـأن صـحائف   
  

  قفار خال منها الكثيب فواحـف       
    

وما هذا التساؤل إال لتغري معاملها؛ لتعاقـب الريـاح واألمطـار            
والوحش عليها، فقد أصبحت خالًء مقفرة موحشة، بعدما كانت عـامرة           

  :)٣(آهلة باُألناس كما قال احلارث بن حلزة
  

     ٍة أصـور  ال شيء فيهـا غـري  
  

  سفع اخلدود يلحـن كالـشمس      
   ـ      أو غري    آثـار اجليـاد بأعـ

  
  ـراض اجلماد وآيـة الـدعس       

    

فليس فيها إال قطعان البقر الوحشي بيض األجسام سود اخلـدود           
وآثار اخليل يف األرض الصلبة وعالمات وطء متنشرة هنا وهناك لـسائر            

  .الوحش
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩/٣٤٥البيت مطلع املفضلية ) ١(
 .٧٤/٢٨١البيت مطلع املفضلية ) ٢(
مجع صوار وهو القطيع من     : أصورة. )٤٧٥( ص   البيتان بعد املطلع السابق له    ) ٣(

نـواحي  : أعراض اجلمـاد  . اخليل: اجلياد. سودها: بقر الوحش سفع اخلدود   
 .الوطء: الدعس. عالمة: آية. األرض الصلبة
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  :)١(وكقول املرقش األكرب
  

  رمسهـا هل تعرف الدار عفـا      
  

     إال األثـايف ومبــىن اخليــم  
ـــ   ــاء فال ــا داراً ألمس   أعرفه

  
       سـجم مع على اخلدين سحـد  

  أمست خـالًء بعـد سـكاا        
  

         ــا مـن إرم مقـفرة ما إن  
ــ   ــن الِع ــِنيإال م ــا ترع  ى  

  
       كالفارِسني مـشوا يف الكمـم  

  بعد مجيـع قـد أراهـم ـا          
  

  ــاب ــم قب ــهل عــيهم ن   م وعل
    

ار قد تغريت معاملها  وعفت رسومها ومل يبق مـا يـشري إىل              فالد
مهم، فقد صارت خـالًء قفـراً       مكان مباين خيا  أهلها إالّ أثايف قدورهم و    

ترعى هنا وهناك يف خيالء وثقة      " ٍنيِع"موحشة ليس ا من حى إال قطعان        
بالنفس غري خائفة منفراً، وقد شبهها بصورة من احلياة احلضرية يألفها من            
يرتاد العراق، صورة الفرس مشوا بقالنسهم يف تبختر وخيالء، فقد آلـت            
حال هذه الديار إىل هذا بعد أن كانت دار اجلميع آهلة م، عامرة ببيوم              

  .وتروح عليهم سارحتهم
  ــــــــــــــــــــــــ

مجـع  : األثايف. معلمها: رمسها. رسد: عفا. ٤٩/٢٢٩األبيات مطلع املفضلية    ) ١(
: سجم. صب: سح. اخليام: اخليم. أثفية وهي احلجر الذي توضع عليه القدر      

الفالنس : الكمم. بقر الوحش جلمال أعينه واتساعها    : العني. أحد: إرم. سائل
يف وقتنا إال أا تكون مرتفعة فـوق        ) الطاقية(مجع كمة وقلنسوة وهي مبثابة      

 .أي تروح عليهم نعم أي إبلهم: بيوت من جلد نعم:  قباب.الرأس باهلواء
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٥٦٨

  :)١(وقال عوف بن عطية بن اخلرع
  
  

  أمن آل مـى عرفـت الـديارا     
  

    ـ  حبيث الـشقيق الًء قفـارا   خ  
ـ   الـوحش  تبدلِت     ن أهلـها   م

  
  وكان ا قبـلُ حـي فـسارا         

ــاَء   ــأن الظب ــاك ــا والنع    
  

  ألبِ ج    شـعارا  سن من رازقـي   
    

لقد كاد ينكرها خللوها    ! فهو يسأل نفسه أعرف الدار أم أنكرها؟      
من أهلها وتغري رسومها، فقد حلها الوحش من ظباء وبقر، وقد صـارت             

ـ ،أرضاً خصبة اكتست ا هذه الوحش أحسن شعار     د ازدان شـعرها   فق
  .لسمنها وصفت ألواا

ومن أمجل الصور يف وصف تغري الديار الصورة اليت رمسها املرار بن            
  :)٢(منقذ لديار حمبوبته بقوله

  وترى منها رسوماً قـد عفـت   
  

  مثل خط الالم يف وحـي الزبـر         
    

ـ          خط "فوصف آثار السيول والرياح، وشبه ما بقي من رسومها ب
  ــــــــــــــــــــــــ

ماء لبين أسيد بن عمرو من بـين  : الشقيق. ١٢٤/٤١٢األبيات مطلع املفضلية  ) ١(
نوع من الثياب من    : الرازقي. مقفراً ال أحد فيه   : خالياً قفاراً : خالًء. متيم قومه 

عالمة لوضوح : راًشعا. أجودها رقيق ناعم ولعله أبيض حىت تتم صورة املشاة   
ألواا، أو على التشبيه لشعرها بالشعار وهو لباس ناعم رقيق يلبس حتت الثياب 

 .فشعرها يشبه العشار جلماله وحسنه وما ذاك إال لسمنها وحسن خصبها
 .الكتب: الزبر. ٥٦/١٦/٨٩املفضليات ) ٢(
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٥٦٩

ر السيول والرياح يف وله والتوائه عند الكتابة يشبه آثافحرف الالم لط" الالم
حني يقف أمام األطالل جيد نفسه ينظر إىل كتاب         (وكأن الشاعر   الديار،  

يقرأ فيه حياته املاضية، ويقف عند ذكرياته، يقلب صفحاته، ينتقـل مـن            
صفحة إىل أخرى بانتقاله من رسم إىل آخر، حىت جاز له أن يشبه الطلـل              

الصحيفة، وأن يشبه معامل الديار وآثارهـا بالكتابـة واخلـط           بالكتاب و 
  .)١()والنقش

ويف املفضليات عدد من هذه الصور مثيلة قول املرار السابق، وقول           
 الذي شبه اآلثار بكتب الفرس، وقد خـص         -املتقدم–احلارث بن حلزة    

ئـة  الكتابة الفارسية ملا يف الفارسية القدمية من مد للحـروف وخمالفـة هلي    
وقد يكون ذلك النتشار الكتابة لدى الفرس، وكثـرة         . )٢(الكتابة العربية 

مشاهدة العرب هلا عند رحالم، واورة بعض القبائل العربية هلم، ولقلة           
الكتابة يف العرب، والشاعر من القبائل ااورة للعراق، وممن يكثر الوفادة            

  . أصل واليتهم لألكاسرةعلى ملوك العرب املقيمني يف العراق التابعني يف
  :)٣(ومنها قول معاوية بن مالك

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٩٧جريدي املنصوري /انظر شاعرية املكان د) ١(
 واجلدير بالذكر أن الكتابة الفارسية بعد دخول أهلها يف          ٥٦١شرح األنباري   ) ٢(

اإلسالم صارت تكتب باحلروف العربية كسائر األمم اإلسالمية واليت مـازال           
 .بعضها إىل اليوم يكتب لغته ا، كاألردية

  ٣٥٨-٨/١٠٥/٣٥٧-٧املفضليات ) ٣(
= 
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٥٧٠
  

  فإن هلا منـازل خاويــاتٍ     
  

  على منلى وقفت ـا الركابـا        
   من منيـل   من األجزاع أسفلَ    

  
   كما رجعالكتابـا   بـالقلمِ  ت   

  بـصـريٍ   حمربٍِ هـاجٍ  كتاب   
  

    أن يعابـا   ينـمقه وحــاذر   
    

  " بٍر هاج بصري ينمقهحم"فقد شبهها باخلط احلسن خلطاط حاذق 
والشاعر ثعلبة بن عمرو جعل الكتابة ملونة كي يتناسـب وآثـار            

  :)١(األمطار وما نبت يف الديار من الربيع، فقد قال
  

  ملن دمن كأـن صحـــائف    
  

  قفار خال منها الكثيب فواحـف       
  فما أحدثت فيها العهـود كأمنـا     

  
  تلعب بالسمان فيهـا الزخـارف       

  تب بدواتــه  أكب عليها كـا    
  

  يقيــم يديه تـارةً وخيــالف       
  رجا صنعه ما كان يصنع سـاجياً        

  
  ويرفع عينيه عن الصنع طـارف       

    

  

فشبه الشاعر أرض األطالل بالصحائف املزينة بزخارف الفنـانني،         
وملا كانت السحب تتعاقب عليها فقد أشبهت حركتها فيها وآثارها حركة     

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 .حيسنه: ينمقه. قارئ: هاج/ حمسن: حمرب. مواضع: منلى واألجزاع ومنيل

: الزخـارف . األصـباع : السمان. خالية: قفار. ٤/٧٤/٢٨١-١املفضليات) ١(
مـا  : طارف. العمل املصنوع : الصنع. ساكناً: ساجياً. املزِخرفة وهم الصناع  

  .يطرف عينيه
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٥٧١

عته فمرة يسوي سطوره ومرة تـأيت   الكاتب الفنان احلريص على تنميق صن     
غري مستوية، كما أن ألوان العشب والزهر تشبه زخارف األصباغ الـيت            

  .توشى ا سقوف األبنية
وهو النقش على اليد للزينـة ويكـون        –وقد تشبه اآلثار بالوشم     

  :)٢( ومن ذلك قول املخبل-)١()بغرز اإلبر يف البدن وذر النيلج عليه(
ـ  فكأن ما أبقى البوار      ح والـ

  
       ا الوشـمأمطار يف عرصــا  

  :)٣(وقول ربيعة بن مقروم  
  أمن آل هند عرفت الرسـوما     

  
  جبمران قفـراً أبـت أن ترميـا         

  ختـال معارفــها بعدمــا      
  

  أتت سنتان عليهـا الوشـوما       
فالرياح قد لعبت بالديار وتعاقبت عليها هي واألمطار فطمـست            

  .معاملها فما بقي منها أشبه الوشم
قد وقف الشعراء على هذه األطالل متذكرين زمن الصبا وأيـام           و
  ــــــــــــــــــــــــ

والنيلج أو النيلنج هو دخان  الشحم يعاجل بـه الوشـم            . وشم: القاموس مادة ) ١(
 .وبعضهم يضع الكحل. نلج: القاموس. ليخضر

الرياح الشديدة من الـشمال وتكـون يف        : البوارح. ٧/٢١/١١٤املفضليات  ) ٢(
مجع عرصة وهو وسـط  :  عرصاا٨٧انظر الريح البن خالويه    . الصيف حارة 

 .الدار
ما عرف من رسم    : معارفها. تربح: ترميا. ٣٨/١٨١املفضليات مطلع املفضلية    ) ٣(

 .أو طلل
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 كـأم رأوا  ، فسحوا الدموع وخاطبوا الديار فعيت عليهم جوابـاً        ،اللهو
أحبتهم فيها ختيالً، وأكثر من يسح الدموع املتيمون من الـشعراء الـذين             
فارقهم أحبتهم على الرغم عنهم، فهذا بشامة بن الغدير يـصف وقوفـه             

  :)١(دمعه بقولهوجريان 
  

ــع وقــد   فوقفــت يف دار اجلمي
  

  جالت شؤون الـرأس بالـدمعِ       
   علـى فَلَـج     فيـاضٍ  كعروِض  

  
ـ جتري جداوِ      ِعر علـى الـز    هلُ

    

فإنه ملا وقف فيها اغرورقت عيناه مث التا بدمع غزير أشبه غـزارة             
  .ماء ر ذي جداول يسقي املزارعون منها زروعهم

  :)٢(وقول املرقش األكرب
  

ـ        أعرفـها داراً ألمســاء فالـ
  

  على اخلدينِ  ـدمع    مـجس سح   
  :)٣(ولـه  

  

ديـار   أمســاء الـيت ت ـ ب   ـتلَ
  

ـ     ـ    قليب، فعيِن ي ماؤهـا يسمج  
  ــــــــــــــــــــــــ  

حتركت : جالت. دار احلي اتمعني: عدار اجلمي. ٥/١٢٢/٤٠٧-٤املفضليات ) ١(
. ر كبري : فلج. مجع عرضى مبعىن نواحي   : عروض. واضطربت يريد امتألت  

 .جماريه الصغرية اليت يشقها املزارعون منه يسقون ا زرعهم: جداوله
 .سائل: سجم. صب: سح. ابنة عمه: أمساء. ٢/٤٩/٢٢٩املفضليات ) ٢(
: يـسجم . أصابه بتبل كناية عن خضوعه هلا     : تبلت. ٣/٥٤/٢٣٧املفضليات  ) ٣(

 .يسيل
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  :)١(ولربيعة بن مقروم
  وقفـت أسائلـها ناقــيت   

  
  وما أنا أم ما سؤايل الرسـوما        

ـ       ـهاوذكرين العــهد أيام  
  

  فهاج التـذكر قلبـاً سـقيما        
  ففاضت دموعي فهــنهتها     

  
  على حلييت وردائـي سـجوما       

  .فقد وقف وساءل الدار، فانتبه إىل أا خالء ورسوم ال تعقل  
 ولعـل   ،وأما عوف بن عطية فقد ختيل أا جتيبه لكن سراً وخمافتة          

  :)٢(هذا من حديثها إىل نفسه أو من حديث نفسه إليه
  وقفت ا أصالً مـا تـبني      

  
   إال سـرارا لسائلها القـول    

وقد صور وقوفه ا بوقوف السكران الذي ال يشعر وال يعي، ومن           
  :هنا لعله شعر أا خاطبته وذلك قوله

  كــأين اصــطبحت عقاريــة
  

ـ       ـ فاً ع رتصعد بـاملرء ِص   اراقَ
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .سائله: سجوما. كففتها: نهتها. ٥/٣٨/١٨١-٣املفضليات ) ١(
مجع أصيل وهو العشي حـني جتـنح        : أصالً. ٦/١٢٤/٤١٣-٤املفضليات  ) ٢(

مخراً : عقارية. شربت يف الصباح: اصطبحت. مسارة. سراراً. الشمس للغروب
ترتفع : تصعد باملرء. الزمة للدن أو ألا عقرت العقلمنسوبة إىل العقار وهو امل 

عتيقـة لطـول    : عقاراً. خالصة: صرفاً. به أي بعقله أو مبا حيدثه له من ختبط        
بيضاء، مخرة  : صهباء. خالصة أو أول ما يرتل من الدن      : سالفة. مالزمتها الدنّ 

ـ : املسابئ. يكِسر: يفض. سهلة السري يف احللق   : ماذية. عنب أبيض  . شتريامل
 .مجع جرة وهي وعاؤها من الفُخار: اجلرارا
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٥٧٤
ــالفةُ ـــةٌ صــهباُءس    ماذي

  
  ايفض املسابئ عنـها اجلـرار       

  :)١(وقد يصيب الواقف يف الديار محى كما قال األخنس  
  ةًن سخ رعشرى وأُ عظللت ا أُ  

  
      كما اعتاد حمموماً خبيرب صالب  

فإنه حينما وقف بديار حمبوبته اعترته رعدة ومحى مثل محى خيرب،             
  .وخص خيرب باحلمى الشتهارها ا لكثرة ما فيها من العيون

 جنـده   ،وبينما جند املرقش األصغر يبكي حني وقوفه يف ديار أحبته         
  :)٢(سه على هذا البكاء على األطالل كمثل قولهيعاتب نف

     أمن رسم داٍر ماُء عينيك يسفح  
  

   أهلـه وتروحـوا    ا من مقامٍ  غد  
  :)٣(وقولـه  

  ـ أمن ديار ت ـ  ـفَّع ى رسهام  
  

  عين     ك من رمسهـا بـسجوم  
  :)٤(وقد يكون وقوفهم لالعتبار كقوله بعده  

  ــــــــــــــــــــــــ
. أبطن مـن الـشعار    : أشعر. تعتريين رعدة : أعرى. ٢/٤١/٣٠٤املفضليات  ) ١(

البلد املعروف الذي به وقعـت      : خيرب. أصابته محى : حمموماً. سخونة: سخنة
محـى  : صالب.  كم مشال املدينة على طريق تبوك      ١٥٠غزوة خيرب على بعد     

 .شديدة دائمة
: تروحوا. جملس وموضع : يسيل مقام : يسفح. ٥٥/٢٤١البيت مطلع املفضلية    ) ٢(

 .ساروا يف الرواح من بعد الزوال إىل الليل، وهو يريد ذهام
 .سائل: سجم. انطمس من العفاء: تعفى. ٣/٥٧/٢٤٧املفضليات ) ٣(
مجع هجمة وهـي    : اهلجوم. أوله: سالف الدهر . ٥/٥٧/٢٤٨-٤املفضليات  ) ٤(

= 
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٥٧٥
  أضحت قفاراً وقد كان ـا     

  
  هلجـوم يف سالف الدهر أرباب ا      

  بادوا وأصبحت من بعـدهم       
  

  ـــالداً ال أرمي ــســبين خ   أح
فقد اعترب بفنائهم، فأيقن أنه الحق م بعد أن كان يظـن نفـسه             

  .خالداً، ملا رأى فناءهم وهم أصحاب قوة وثروة
 كاحلـارث   -يائساً–وإذا وقف بعضهم فطال به الوقوف انصرف        

  :)١(بن حلزة يف قولها
  

  فحبست فيها الركب يف  أحدس   
  

  كــل األمــور وكنــت ذا حــدِس  
ـ  حىت إذا التفـع الظـباءُ         بأطـ

  
  ـراف الظالل وقُلْـن يف الكُـنسِ        

  ويئست مما قــد شـغفت بـه      
  

ــأسِ    ــسـليك كالي ــها، وال ي   من
  أمنــى إىل حــرف مذكــــرة   

  
  ص احلـصــى مبواقـع خـنسِ        

هـا   وأنه حبس أصحابه على آثار حمبوبته يتمال       ،فصور طول وقوفه    
 وأنه عنـد    ،ويتذكر ما كان فيها من ذكريات وصور وقت انصرافه منها         

شجار، يف صورة   حتت األ "اشتداد احلر حني جلأت الظباء للكنس والظالل        
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 .ال أفىن: ال أرمي.  املائةتصل إىل
. جلأن مـن احلـر    : التفع. أظن وأنظر : أحدس. ٧/٢٥/١٣٣-٤املفضليات  ) ١(

: حرف. أرتفع: أمنى. ولعت: شغفت. مجع كناس وهو مأوى الظباء    : الكنس
مطارق يشبه أخفافهـا    : مواقع. تطأ: ص. تشبه الفحل : مذكرة. ناقة ماضية 

 .قصار: خنس. ا
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٥٧٦

التفع الظباء بأطراف الظالل، حيث شبه الظل مبالءة يستتر         " استعارية مجيلة 
 عن حبها   ا، مث ركب ناقته ملا يئس فوصفها، وهو يطلب من اليأس تسلية           

  .ألا مل تكن مبكنته
اسـتفهام إنكـاري وذلـك     ويأس املرقش األكرب جاء على صيغة  

  :)١(بقوله
  

  فهل تسلـي حبـها بــازل     
  

          ما إن تسلي حبـها مـن أمـم  
  عرفاء كالفــحل مجــاليةٍ      

  
        ذات هباب ال تـشكى الـسأم  

  .وأن حبها لن يذهب بأمر يسري بل بأمر شديد،أكّده بنفي ذلك وقد  
ما جند عبداهللا بن سلمة ينصرف عن ديار حمبوبته مغاضباً هلـا،            بين

  :)٢(حني كانت حمبوبته السبب يف هذا الفراق والقطيعة ولذا قال
  

   ـ  فتعد عنها إذ نـأت   ٍةـلَِّمِش ِب
  

  حغري ضـروسِ    القوسِ  كعودِ ِفر   
فالضمري يف عنها يعود إىل الديار اليت وصف آثارها قبل هذا البيت              

  :)٣(بقوله
  

  هـا وكأمنا جـر الـروامس ذيلُ    
  

   عـروسِ  يف صحنها املعفو ذيلُ     
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٧/٤٩/٢٢٩-٦املفضليات ) ١(
: حـرف . ناقة سريعة خفيفـة   : أبعدت ِشملة :  نأت ٤/١٩/١٠٦املفضليات  ) ٢(

 .سيئة اخللق: ضروس. ضامرة
 .قبل البيت السابق) ٣(
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٥٧٧

  : ظعن احلبة ومواقف الوداع-د
اقتضت طبيعة احلياة العربية وما يعتريها من جدب وخصب أو أمن           
وحرب أن يظل العريب متنقالً غري مستقر يف موضع معـني، كلمـا رأى              

وابط وأواصر  الظروف مواتية للنقلة انتقل، والشك أن االجتماع حيدث ر        
وعالقات، يعكر صفوها الفراق والنوى، وهذا ما حدا بالشعراء إىل وصف           
آثار هذا الفراق عليهم، خاصة الشعراء املتيمني، الذين نشأت بينهم وبـني         
بعض الفتيات عالقات حب وعشق، فإن هذا الفراق يزعجهم كثرياً؛ ملـا            

قد جاء وصف   حيدثه يف قلوم من شوق ألحبتهم وحسرة على فراقهم، و         
  .مشاهد هذا الفراق وآثارها على النفوس يف عدد من مقدمات القصائد

يبدأ هذه املقدمة مباشرة حبديث الفراق وما خلفه        (وبعض الشعراء   
له من أشواق ال تستطيع السحب أن تطفئها، مث ميضي فيصف رحلة الظعن          

أمساء اليت بدأت مع إشراقة الصباح، ويصف الطّريق الذي سلكته، مسجالً           
املواضع اليت مرت ا، ومشرياً إىل السراب الـذي كـان يتـدفق فـوق            

  :)٢(ومن ذلك املمزق العبدي يف قوله) )١(الرمال
  ــــــــــــــــــــــــ

 ١٧٧-١٧٦مي يوسف خليف /د.. القصيدة اجلاهلية يف املفضليات) ١(
الرحيق . مطره: قطار السحاب . ٤٣٣-١٣٠/٤٣٢البيات مطلع آخر مفضلية     ) ٢(

مراكب : أحداج. ارتفع: شال. حني: لدن. مر الرائقة أي الصافية   اخل: املروق
. حتمـل : توسق. جانبه: جهلة الوادي . السكان: القطني. النساء مجع حدجة  

يلمـح  : يرقـرق . اآلل: الـسراب . ثوب: سربال. موضعان: وقراقر الرجى
= 
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٥٧٨
  صحا عن تصابيه الفؤاد املـشوق     

  
         اجلميـع تفـرق وحان من احلـى  

  واصبح ال يشفي غلـيل فـؤاده       
  

  قطار   السحاب والرحيـق   قاملـرو   
    ـةً  القطـني  لدن شال أحداجغدي  

  
  قسعلى جلهة الوادي مع الصبح تو       

  تطالع ما بني الرجــى فقراقـر        
  

       عليهن سربال الـسراب يرقـرق  
     ن ا ذاتوقد جاوزيِنري  شـارف   

  
      حمرمة فيهـا لـوامع ختـــفق  

  :)١(ومثله قول املرقش األكرب  
   ملن الظعن بالضحى طافيات  

  
   أو خاليا سـفنيِ    شبهها الدوم   

  االًمبطن الضباع شِ   جاعالٍت  
  

ـ اق الن روِب   ذات الـيمنيِ   اِفع   
ـ  رافعاٍت      رقماً ال له العيـ

  
  ـن على كل بازٍل مـستكنيِ       

 قـد دربـت درج      أو عالةٍ   
ــشـ   املــــــــ

  ـية حرف مثل املهاة ذقـونِ       املشـ
  
 =  ــــــــــــــــــــــــ

. لألحداج قلب فجعلها مفعوالً وهي فاعلـة      " ها"الضمري  : جاوزا. ويتحرك
مل تلني بالسري فيهـا     : حمرمة. قدمية: شارف. طريق واسع صعب  :  نريين ذات

 .ما فيها من السراب: جانبه لوامع ختفق: والنري. لوعورا وخوف الناس منها
: بطن الـضباع وبـراق النعـاف      . ٢٢٨-٤٨/٢٢٧األبيات مطلع املفضلية    ) ١(

لريـاح  ضرب من ثياب اليمن تشد ا ا      : رقما. حامالت: رافعات. موضعان
مجل قد بزل   : بازل. تفزع عجباً من حسنه   : ال له العني  . وجتعل على اهلوادج  

: خل مسسم . قاصدات: عامدات. ذلول: مستكني. سنه وذلك عن تسع سنني    
 .الطريق بني رمله: موضع وخله: مسسم
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٥٧٩
ـ       عامدات خلل مسسم ما ين

  
  ـظرن صوتاً حلاجة احملـزون      

رمال الصحراء كأنه أشـجار الـدوم   فالظعن تراءى له طافياً فوق       
العالية اتمعة أو سفن عظام؛ وخص الدوم ألنه ينبت يف الـصحاري يف             
بطون األودية فالسراب حييط به كما حييط ذه الظعـن فتـتم الـصورة              
وتصدق املشاة؛ وكذلك خص السفن ألن البحر حييط ا ويترقرق ماؤه           

  .دوا كالسراب حييط ذا الظعن
كما جاء بوصف هليئة أمحاهلـا، وأـا       . طريقها وحدده مث وصف   

حماطة بالرقم، وحممولة على إبل ذكور ذُلٍُل، أو نوق مدربة وكان العـرب             
حيملون النساء يف هوادج على اإلبل الذكور ألا ألني وأذل طبعاً وأثبت يف       

  .)١(السري قليلة النفار مع شدة صربها واحتماهلا لألثقال
 رفون الدموع عند الفراق كما فعل علقمة، فا       كما كان بعضهم يذ   
  :)٢(هو يصف ظعن حمبوبته بقوله

  هل ما علمت وما استودعت مكتوم     
  

  أم حبلها إذ نأتك اليـوم مـصروم         
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٤٦٨انظر شرح األنباري ) ١(
مل : ربتـه مل يقـض ع   . مقطوع: مصروم. ١٢٠/٣٩٧ األبيات مطلع املفضلية     )٢(

: ظعناً. عزموا: أزمعوا. بالسفر والبعد : بالبني. مطافأ: مشكوم. يشتف ببكائه 
ثياب منسوبة إىل   : التزيديات. فتيات احلي : اإلماء. شد بزمام : مزموم. ارحتاالً

ضربان من الوشي فيه : عقالً ورقماً. مشدود: معكوم. تزيد القضاعي من اليمن
 .مدمى ومطلى: مدموم. محرة
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٥٨٠
  أم هل كبري بكى مل يقـض عربتـه        

  
         إثر األحبة يـوم الـبني مـشكوم  

  مل أدر بالبني حـىت أزمعـوا ظعنـاً         
  

        كل اجلمال قبيل الـصبح مزمـوم  
  رد اإلماء مجـال احلـي فـاحتملوا         

  
  فكـــلها بالتزيديـــات معكــوم  

  عقالً ورقماً تظل الــطري ختطفـه        
  

        كأنه من دم األجــواف مـدموم  
  حيملن أترجة نـضخ العبــري ـا        

  
         ا يف األنـف مـشموم كأن تطيا  

    

ل تساؤل إنكار أيكتم حبها أم جيازيهـا علـى اهلجـران            ءفيتسا
ه لن يكافئها بالقطيعة بل سيبكي على فراقها، ومهما بكـى    بالقطيعة؛ ال إن  

 ولكن هل جيد مكافأة على ذلك، إنه        ،فإنه لن يشتفي من بكائه أسفاً عليها      
  .ال يتوقع ذلك لكرب سنه

  

كما وصف مفاجأم له بالرحلة دون سابق علم، فمـا هالـه إال             
د أحيطـت   مجال احلي، وقد ردها فتيات احلي، فحملوا عليها ظعنهم، وق         

هوادجهن بالثياب التزيدية والوشي امللون، وأكثر ألوانه احلمرة، حـىت إن           
ويف اهلوادج حمبوبته اليت تـشبه األترجـة يف        . الطري تكاد ختطفه تظنه حلماً    

رائحتها الطيبة ولوا اجلذاب، وعليها آثار الغىن والترف من كثـرة مـا             
  .احوصبغت به من الطيب الف

 حمبوبته، ووصف ما عليهن     لرحلة ظعائن وللمرقش األصغر وصف    
من احللي واجلواهر، وبني الطرق اليت سلكنها، مث متىن أن تريه حماسنها كما             
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  :)١(كانت تفعل من قبل
  

  تبصر خليلي هل ترى من ظعـائن      
  

  خرجن سراعاً واقتعـدن املفائمـا       
  حتملن من جو الـوريعة بعد مـا       

  
  تعاىل النهار واجتـزعن الـصرائما       

   ياقوتاً وشــذراً وصـيغة     حتلني  
  

ــاً د   ــاً ظفاري ـــاروجزع   اً توائم
  سلكن القرى واجلزع حتدى مجاهلم      

  
  ووركن قواً واجتزعن املخارمــا      

  أال حبذا وجــه ترينـا بياضـه         
  

  ومنسدالت كاملثــاين فوامحــا      
    

وقد كانوا يستمعون خبروجهم إثر األحبة، طمعاً يف نظرة أو كلمة           
  :)٢(ل قول املثقب العبديويعدون ذلك متاعاً مث

  ــــــــــــــــــــــــ
افبل العظام أو املراكب    : املفائم. ركنب: اقتعدن. ١١/٥٦/٢٤٥-٧ملفضليات  ا) ١(

قطـع  : الصرائم. قطعن: أجتزعن. مكان: الوديعة. أرض: جو. الوافية الواسعة 
الياقوت والشذر والصيغة اجلزع والدر من أنـواع        . لنب احللي : حنلني. الرحل
القرى . اثنتني اثنتني : ماتوائ. بلد ظفار اليمينية يف حضرموت    : ظفارياً. اجلواهر

. خلفنه وعـدلن عنـه    : وركن. تساق: أماكن حتدى : املخارمو اواجلزع وقو 
 .احلبال: املثاين

شراف وذات رجـل    . بعد حني : حلني. ٢٨٩-١٤/٧٦/٢٨٨-٥املفضليات  ) ٢(
. مجال طوال األعنـاق   : خبت. تركنها على املنكب  : نكنب. مواضع: والذرانٍح
مجع أر وهو عرق يف الظهر وهو       : األباهر. طاًعريضات عرضاً مفر  : عراضات

مجع شأن وهي شعب قبائل الرأس اليت جيـري فيهـا           : الشؤون. يريد الظهور 
الرباقع الصغار وـذا  : الوصاوص. ستر رقيق : كلة. الدمع يريد كرب رؤوسهن   

= 
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   مـن ضـبيبٍ    ع تطـالِ  نعملن ظُ 
  

  فما خرجت من الـوادي حلـني        
  جـلٍ  فذات رِ  راِفمررن على شِ    

  
  ونكـنب الــذرانح باليــمني      

  وهن كذاك حني قطعـن فلجـاً        
  

  كأن محوهلـن علـى سفــني       
  يشبهن  الـسفني     خـتوهـن ب   

  
   والـشؤون  عراضات األبـاهرِ    

  لرجـائز واكنـات   وهن علـى ا     
  

  قواتل كـل أشـجع مـستكني       
  كغزالن خـذلن بـذات ضـالٍ        

  
  تنوش الدانيات مـن الغـصون       

ـ        وسـدلن أخـرى    ٍةظهرن بكلَّ
  

  للعيــونوثقــنب الوصـــاوص   
        وهن علـى الظِّـالم مطلبـات  

  
  طــويالت الــذوائب والقــرون  

  أريــن حماســناً وكــنن أخــرى  
  

  من األجيـاد والبـشر املـصون        
  وح علـى تريـب    ومن ذهب يل    

  
  كلون العاج ليس بذي غـضون       

    

   فقد ذكر ما يفنت  به املود من عيون فاتنة حتت الرباقـع ومـن         عني 
وللدكتور طه حسني حتليل مجيل هلذه النونية استطرد فيه  . حماسن قد أبدينها  

كعادته بسالسة أسلوبية فائقة يهمنا منه إشارته إىل الدافع النفـسي وراء            
وأا تدل يف نفـس الـشاعر       (مواضع اليت مر ا الظعن      تعديد الشاعر لل  

وسامعيه على شيٍء كثري، ليصوروا ما ميأل نفوسهم من اللهفـة واللوعـة             
واحلنني لفراق املسافرين، ويف تسمية هذه األماكن تصوير ملا جيده من اتباع        

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 .البيت لقب الشاعر باملثقب
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٥٨٣

نفسه للمسافرين يف رحلتهم الطويلـة بعـد أن عجـز طرفـه عـن أن                
  .)١(...)يتبعهم

  

  :)٢(وللحادرة يف ذلك
  

   بكرت مسيـة بكــرة فتمتـعِ      
  

  وغدت غـدو مفـارق مل يربـعِ         
  وتزودت عينـي غداة لقيتـها      

  
   مل تقلــِع نظــرةٌبلــوى البنينــِة  

  وتصدفت حىت استبتك بواضحٍ      
  

   األتلـعِ   الغزالِ  كمنتصبِ صلٍت  
ـ  حتـسب طرفَ  ومبقليت حوراءَ    اه  

  
   األدمـعِ  وسنان، حرة مـستهلِ     

    

ضت له يوم وداعها لتزيد يف وهله، وشوقه إليهـا، فأرتـه            فقد تعر 
جيدها الفاتن ومقلتها احلوراء وخدها الكرمي احلسن، فكانت نظرته إليهـا           
نظر من يعلم أا آخر نظرة له، مما حدا به إىل إطالتها حىت إنـه وصـفها                 

  .كأا قد استقرت فيها ال تفارقها" مل تقلع"بقوله 
  

ته أن متتعه بالنظر إليها ويهـددها إن مل         وللمثقب يطلب من حمبوب   
  :)٣(تفعل ذلك باهلجران طويل األمد بقوله

  

  أفاطم قبـل بينـك متعـيين     
  

  ومنعك ما سألت كـأن تبـيين        
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .١٦٨-١/١٦٧طه حسني . حديث اإلربعاء) ١(
 ).٨( وهي مطلع املفضلية ١٧٩، ١٦١ :ت صاألبيات تقدم) ٢(
 .أكره: اجتوي. ٤٦/٢٨٨األبيات مطلع املفضلية ) ٣(
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٥٨٤
  فال تعدي مواعـد كاذبـاتٍ     

  
    ا ريـاح ـ    متر   ي الـصيف دوِن

ـ  ي لو ختــالفنِ   فإِن     ايلمي ِش
  

ـ      كخالفَ     ي ما وصلت ـا مييِن
  لـقلت بـيين  إذاً لقطعتها و    

  
  يكذلك أجتـوي مـن جيتـوينِ        

فصورة مواعيدها الكاذبة اليت ال تتحقق مشبهة بريـاح الـصيف             
العوايت السريعة املتقلبة، دون فائدة تذكر، ويبلغ التهديد قمته حني ميثل هلا            
باقتداره على قطع أعز عضو عنده وهو يده، حني ال تنفعه، وهو يف هـذا               

عراء األعراب صور من هذا القبيل يظهرون ا        التهديد غليظ الطبع،  وللش    
  .)١(قوة شخصيتهم، وعدم ذلتهم حىت للحب

وقد تزيد يف هيامه ا حني تذرف عيناها الدموع حزناً على فراقه            
  :)٢(كما يف قول بشامة

  هجرت أمامة هجـراً طـويالً     
  

  ومحلّك النـأي عبئـاً ثقـيال        
  ــــــــــــــــــــــــ  

ويقاس عليها كل األبيات اليت عزم الشعراء فيهـا         . ٥/٩/٤٩-٢انظر األبيات   ) ١(
على نسيان أحبتهم هلجرهم إياهم فهم جيازوم باملثل، وكأم جيهلون أن املتيم 

، ٧/١١/٦١-٦: انظـر يف املفـضليات    .. يمـه يظل متيماً حىت لو هجره مت     
٨/٢٦/١٣٦، ٦/٢٤/١٢٩، ٤/١٩/١٠٦. 

: وامـق . حـزن : شجن. البعد: النأي. ٥٦-١٠/٥٥األبيات مطلع املفضلية    ) ٢(
: مـستعجل . أي عيناها غلبتا صربها وحجاها    : بادرتاها. غافلة: غفوال. حمب

 ربيعة بن مقروم    ومثله قول . ليناً دقيقاً مستويا  : أسيال. يغسل يرش . دمع سريع 
 .٢/٥٠/٢٣١-١ وقول املرقش األكرب ٤/٤٣-١يف املفضليات 
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٥٨٥
  ومحلت منـها علـى نأيهـا      

  
   قلــيالخيــاالً يــوايف ونــيالً  

ــق     ونظــرة ذي شــجن وام
  

  إذا ما الركائب جاوزن مـيال       
  أتتنا تسـائل مــا بثــنا       

  
  قد عزمنـا الـرحيال    : فقلنا هلا   

  وقلت هلا كنت قد تعلمــــني منذ ثوى الركـب عنـا غفـوال              
ـــاها مبــستعجــٍل     فبادرت
  

  من الدمع ينضح خـداً أسـيال     
    

بته تستفهم عن سـبب     فبشامة هنا هو املزمع الرحيل وجاءت حمبو      
رحيله، فعاتبها عتاب املستعلي عليها، فما كان منها إال أن أرسلت دموعها         
على خدها األسيل، حزناً على هذا الفراق، ووصف نظرا إىل ركابه حني            

  .جاوزا بأا نظرة حزين حمب، ملا فيها من الدميومة واملتابعة
بناقة قوية يتسلى   وقد كان من عادة بعض املتيمني أن يلحق الظعن          

  :)١(بنظره إليهم كما قال األسود النهشلي
  

  ولقد تلوت الظـاعنني جبـسرة     
  

  أُجٍد مهاجرة السقاب مجـاد      
  :)٢(ولعلقمة بن عبدة بعد أن وصف الظعن  

  

  هل تلحقين بأخرى احلي إذ شحطوا     
  

  جلذية كأتـان الـضحل علكـوم        
    

عمـرو بـن   وبعضهم إذا حلق ن حتدث مع الفتيات كما يف قول  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٣ : وقد تقدم ص٣٤/٤٤/٢٢٠املفضليات ) ١(
 .٢١٠ : وقد تقدم ص١٤/١٢٠/٣٩٨املفضليات ) ٢(
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٥٨٦

  :)١(األهتم
  

     كأن على اجلمال نعـاج قـو  
  

      كوانس حسراً عنها الـستور  
  وأبكار نواعــم أحلقتــين      

  
ـَ    ـ  أُ لةٌالَن ج جـد  عـسري   

  فلما أن تـسايرنـا قــليالً       
  

        أِذن إىل احلديث فهـن صـور  
  :)٢(وللمرقش األكرب  

   احلي اجلميع اجتنبتهم   نعإذا ظَ 
  

   املـساعفِ   للنجـي  مكان الندميِ   
  

  ــــــــــــــــــــــــ
: كـوانس . موضع: بقر وحش، وقو  : نعاج قو . ٤/١٢٣/٤٠٩-٢املفضليات  ) ١(

ناقـة  : جالَلة. الوحشيمجع كانس أي داخالت يف كنسهن وهي بيوت البقر          
مجع : صور. أصغني: أذن. مل ترض : عسري. موثقة: أجد. ضخمة جليلة اخللق  

 .أصور وهو املائل أي مميالت أعناقهن ومصغيات إىل حديثه
املعـاون  . املـساعف . املناجي: النجي. ٢٣٢-١٠/٥٠/٢٣١-٦املفضليات  ) ٢(

: يعوجن. جهله ووره : غيه. غاوياً عىن به نفسه   : شقياً. أملن: صرن. املوافق
أماكن وقوفهن يعين أـن يتلـهني يف        : املواقف. أعناق اإلبل : أعناقها. ميلن

وضـعنه  . مؤنـساً : آنساً. حتدثن وشبهه بالثوب ينشر حلسنه    : نشرن. سريهن
من يطوف ن يعـين أن  : طائف. يتحدث: يلغى. خفض به أصوان : خفيضاً

بـني  : حجور النواصف . ابتىن: تبىن. حديثه إليهن ال يكون إال عند من يصونه       
ما على متونه مـن     : متونه. تربق. ف. يشبه اإلبل بالدوم  : دوم. يدي اخلدم 
بالوشي ألم كانوا   : أكناف األمحال أي جوانبها بالزخارف    : أكنافها. األمحال

 .يوشون اهلوادج واألمحال
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٥٨٧
  فصرن شقياً ال يبالني غيــه     

  
  وجن مـن أعناقهـا بـاملواقف      يع  

  نشرن حديثاً آنساً فوضعنــه      
  

   طـائف  خفيضاً فال يلغى به كـلُّ       
  فلما تبىن احلي جئن إليهــم       

  
  فكان الرتول يف حجور النواصف      

  تن   وم تِهزلن عن دـ  ـف متون ه  
  

   أكنــافها بالزخـارف   زينٍةمـ  
ير الظعائن، ولكونه من أهل احلي مل يفارقها كثرياً، ولكون          فقد سا   

الفتيات مترفات كن يتركن يسرن كما يشأن على مهٍل، وهذا ما مكنه من      
..." نشرن حـديثاً  "وحمادثتهن  " صرن شقياً "مسايرن مث االنضمام إليهن     

  .وبعد أن بىن احلى خيامهم جئن فرتلن يف حجور النواصف
الظعن والوداع بعضاً مـن مظـاهر احليـاة        وهكذا جند يف صورة     

االجتماعية لألعراب، وما فيها من آالم الفراق وما يتاح للمتـيمني مـن             
  .مظاهر الوداع

  

  : الصيد والصياد-هـ 
 

 كما  -الصائدة واملصيدة –صور شعراء املفضليات حيوانات الصيد      
 وصفوا الصائد وآالته، وجاء تصويرهم يف الغالب خالل موضوعات ذاتية         

، أو الفخـر حبـصانه      )١(أبرزها فخر الشاعر بنفسه وكونه صاحب صيد      
  ــــــــــــــــــــــــ

ويف . ٤٣٣-٤٣١ص  انظر ما تقدم من فخر الشعراء باسـتمتاعهم بالـصيد           ) ١(
، ١٠٧-١٠/١٩/١٠٦-٥،  ٨٤-١٥/١٦/٨٣-٧: املفضليات شواهد منـها   

٢٢٠-٣٣/٤٤/٢١٩-٢٩. 
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٥٨٨

، أو الوصف وصف ناقتـه وتـشبيه       )١(واقتداره على الصيد لقوته وسرعته    
 حني ترد املـاء عطـشى،      مار الوحش أو ثوره،   ـسرعتها وقوا بقوة ح   

 كمـا عنـد أيب ذؤيـب        -أو الرثاء  )٢(فيفاجئها الصياد بأكلبه أو سهامه    
  .)٣(اهلذيل

  

إال أن مشهد الصيد يف جمال فخر الشاعر بنفسه أو حبصانه ليس فيه        
تفاصيل تغري باملتابعة حيث عمد الشعراء إىل اقتضاب الصورة واالقتصار          
على احلديث عن املوقع املخوف الذي سار به الشاعر يف حـصانه طلبـاً              

وأنه قد اكتسى بدماء الوحش، دون      . للصيد مث حديث عن احلصان وقوته     
  .للمطاردة ونوع املصيد والتفصيل فيهوصف 

  

كما أن مشهد الصيد يف جمال وصف الناقة خيتم دائمـاً بـسالمة             
احليوان املشبهة به الناقة وفراره من الصياد ليظهر سرعته وقوته حني فر فتتم   

  ــــــــــــــــــــــــ
، ويف  ٣٦٣ :انظر ما تقدم من وصف الشعراء خليلهم وصـيدهم عليهـا ص           ) ١(

-١٥املفضليات شواهد منـها مـا سـبق يف احلاشـية الـسالفة ومنـها                
٧٣/٢٨٠/، ٦/٦٢/٢٥٦-٤، ٥٦/٢٦/١٤٢-٥٧، ١٠٥-١٧/١٨/١٠٤. 

-٩، ويف املفـضليات     ٣٣٨ :ر ما تقدم من وصف الـشعراء للناقـة ص         انظ) ٢(
١٩/٣٨/١٨٢-٨، ١٤٠-٢٤/٢٦/١٣٨-٢٤، ٥١-١٩/٩/٤٩. 

 وقد نبـه إىل ذلـك   ٤٢٧-٥٠/١٢٦/٤٢٢-١٦انظر األبيات يف املفضليات  ) ٣(
علي البطل يف كتابه الصورة يف الشعر العـريب         / ود ٢٠/٢اجلاحظ يف احليوان    

١٣٣-١٣٢. 
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٥٨٩

لناقته أكمل صورة يف القوة والسرعة، إال أن بعضهم قد يـضيف مـدى              
  .)١(وت صيده وسالمته منهحسرة الصياد وتلهفه وندمه على ف

  

وأمت مشهد للصيد هو يف جمال الرثاء؛ حيث مناسبة املوت وأنـه ال       
ينجو منه حىت أقوى حيوانات الصحراء من احلمر والثريان، فالشاعر يصف           
مشهداً كامالً للصيد منذ عزم احليوان على ورود املاء إىل أن يصرع ملالقاته         

  . بكالبه أو نبالهالصائد وقد كمن له فيه، فريديه قتيالً
  

  :)٢(ومن وصفهم رحالت الصيد، قول عبد املسيح بن عسله
  

  

  وعازب قد عال التـهويل جنبتـه      
  

  ال تنفع النعلُ يف رقراقـه احلـايف     
  صحبته صاحباً كالـسيد معتـدالً       

  
    ـ  أ كـأن جؤجؤه مداك   دافص

  باكرته قبل أن تلغـي عـصافره        
  

  مستخفياً صاحيب وغريه اخلـايف      
   الوحش منـه أن حتـذره      ال ينفع   

  
  كـأنه معلق منهــا خبطـاف       

  إذا أواضــع منــه مــر منتحيــاً  
  

  مـر األيتِّ عـلى برديه الطـايف       
    

فهذا وصف لرحلة صيد، أوجز الشاعر فيها مالحمها، فقد وصـف        
عال التـهويل  "عن األناس، كثري العشب     " عازب"املوقع وأنه مكان بعيد     

  ــــــــــــــــــــــــ
 ٣١/٣٩/١٨٩ات انظر املفضلي) ١(
: تلغـى . ٢٢٦: قـدما ص   واألول والثاين ت   ٧٣/٢٨٠األبيات هي املفضلية    ) ٢(

غريه اخلايف إلشرافه وضخامته ال     . حصاين: صاحيب. خمفياً: مستخفياً. تصوت
 .ميكن أن خيفى
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٥٩٠

 من كثرة ما تسقيه السحب، حـىت إن       قد اختلط عشبه، وقد روي    " جنبته
البس احلذاء ال يستطيع املشي فيه؛ ألن أحذيتهم من جلد، واجللد يتلـف             

احلايف صفة لرقراقه فاعل مبعـىن      " ال تنفع النعل يف رقراقه احلايف     "من املياه   
  .مفعول أي احملفي؛ ألنه يتسبب يف متزق النعل وخص صاحبها

وشبهه " صاحباً"بته له جعله    مث انتقل بسرعة إىل وصف حصانه وحمل      
بالذئب يف سرعته ورشاقته، كما وصف جؤجؤه بالكمتة وهي الصفرة مث           

قبـل أن   "وصف الوقت الذي غدا فيه إىل الصيد، وأنه بكرة وحدده بأنه            
كل ذلك ليخفي حصانه عن الـوحش فيفاجئهـا، لكـن      " تلغى عصافره 

ف حصانه، وقد   حصانه لعظم هيكله ال ميكن أن خيفى، وهذا عود إىل وص          
أكمل الوصف، بأنه، وإن بصرت به الوحش وحذرت منه إال أن ذلك لن             
ينفعها؛ لسرعته، فكأا متسك خبطاف، فال فرار وال مهرب، مث أكد وصفه      

يـاً شـديد   وبالسرعة بأنه حىت وإن حاول الكف من سرعته، فإنه يكون ق  
  .االندفاع

عرض الشاعر  وهكذا جند صورة الصيد هنا غري مكتملة حيث مل يت         
  .فيها للوحش وصيدها إما بنبال أو كالب أو أي وسيلة أخرى

وقد يتبادر إىل الذهن  أن هذه القطعة سقط منها جـزء يكمـل              
املشهد ورغم أن هذا االحتمال غري مستبعد، فإن الظاهرة الواضحة الـيت            
ملستها يف املفضليات هي أنّ مشاهد الصيد ال تكتمـل إال يف موضـوع              

حيث يسوق الشاعر مشهداً كامالً للصيد ليظهر سرعة ناقته         وصف الناقة   
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  .وكذلك عند وصف صياد جمرد، وهذا األخري قليل الورود
  :)١(ومثة دليل آخر هو قول عبداهللا بن سلمة

  

   ٍمي بشظ ولقد غدوت على القنيص   
  بشيظم 

  كاجلذع وسـط اجلنـة املغـروس        
  متقارب الثفنات ضــيق زوره      

  
  ضـريس رحب اللبان، شديد طي       

  تعلى عليه مسـائح مـن فـضة        
  

  وثرى حباب املـاء غـري يبـيس        
  فتراه كاملشعوف أعـلى مرقـب      

  
  كصفائح من حبــلة وسـلوس       

  يف مربالٍت روحـت صفــرية      
  

  بنواضح يفطرن غــري وريـس       
  فرتعته وكـأن فــج لبــانه       

  
  وسواء جبهتـه مـداك عـروس      

    

 صورة الـصيد،  فالشاعر صرف مهه إىل وصف حصانه، ومل يكمل  
واكتفى بصورة قصرية توحي بأنه كف حصانه عن هذا املكـان بعـد أن           

  .)٢(تلطخ لبانه وجبهته بالدماء اليت كسته بلون كلون مداك العروس
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧-١٠/١٩/١٠٦-٥املفضليات ) ١(
من راح الشجر   : روحت. رياض ذات دبل، وهو ضرب من النبات      : مربالت

: نواضـح . صفرية يف صفر  . تروح إذا أورقة بالنبات قبل الشتاء من غري مطر        و
غـري  : خيرجن من ورق أخضر مل يصفر ولذا قـال        : يفطرن. متفطره بالورق 

 .مل يصر لونه كالورس: وريس
-٥٧ للشاعر نفـسه،     ١٧/١٨/١٠٤-١٥انظر صوراً أخرى يف املفضليات      ) ٢(

٢٢٠-٣٣/٤٤/٢١٩-٢٩، ٦٥/٢٦/١٤٢. 
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ومن صور الصيد اليت مل يأت ا الشاعر لذاا، إمنا جاء ا ليظهر             
شبه ناقته   حيث   -قوة ناقته، أو ليظهر قوة القدر، قول سويد شاهداً لألول         

بثور وحشي طويل الذيل، أسفع اخلد كأمنا كسى خداه ديباجة، أبـيض            
  :)١(الظهر، سريع العدو

  

      فكأين إذ جـرى اآلل ضـحى  
  

  ــه ســفع ــوق ذيـــال خبدي   ف
  كف خـداه عــلى ديباجـة     

  
        وعلى املتنني لـون قـد سـطع  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

ثور ذي ذيـل    : ذيال. السراب: اآلل. ١٩٧-٦٠/٤٠/١٩٦-٥١يات  املفضل) ١(
: خـداه . ضـم : كف. سواد يضرب إىل محرة  : سفع. طويل يضرب به جنبيه   

راسه وقوائمه  : جانباه(مبعىن  ) خداه(جانبا وجهه، ويف التربيزي إشارة إىل أن        
، ويف اللسان ما يؤيد هذا، وأن اخلد مبعـىن          ٢/٧٢٦) وأا ختالف بقية جسده   

: مادة. اخلُدود يف الغبط واهلوادج جوانب الدفتني عن ميني ومشال        : انب قال اجل
: ييبـسط . ملع يريد البياض  : سطع. مكتنفاً الصلب، يريد ظهره   : املتنني. خدد

: الـشرع . كالب مدربـة  : ضراء. ولد البقر : الذّرع. نفرته: هيجته. يسرع
ر، فهي ملـا رأت الثـور       ميزقن  ما ربطن به من األوتا      : يبلني الشرع . األوتار

فيه كدرة : أكدري. جانبان: جنابان. حرص: جشع. كادت متزق ما ربطت به
كونه : مهملته. مل جيتهد يف عدوه؛ لثقته بنفسه وأنه سيفوا: اتدع. وهي الغبرة

ما تلبس  . غري جاد يف جريه مكذب أن يلحقنه      : يلع. يقطعن: خيتلني. مل يسرع 
حبس وكف  : ربع. بعد: برز. أعجلنه: أرهقنه. غيسر: يرهب. مل خيالطنه : به

 .ولعله من األضداد: عن العدو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥٩٣
  يبسط املـشـي إذا هيجــته     

  
        عمثل ما يبسط يف اخلطو الـذر  

من طيء ذي اسهم وكالب     –. ت له السرعة جعل صياداً    كي يثب لو  
 قد فاجأه، فلما رآهن وىل هارباً وله غبـار كثيـف، والكـالب             -ضواٍر

  :تطارده، وهو غري مصدق أا ستلحقه؛ ولذا مل جيد يف عدوه
  راعه من طىٍء ذي أسـهم     

  
       رعيـبلني الـش وضراٍء كن  

  فرآهن وملــا يـسـتنب      
  

      وكالب الصيد فيهن جـشع  
ـــه   ـــابان ل   مث وىل وجن

  
        من غبـاٍر أكـدري واتـدع  

  فتراهن عــلى مهلتــه       
  

       خيتلني األرض والـشاة يلـع  
  دانيات مـا تلبـسن بـه       

  
       واثقات بدمــاٍء إن رجـع  

  يرهب الـشد إذا ارهقنـه       
  

   ــع ـــن رب ــرز منه   وإذا ب
  ساكن القفر أخـو دويـة       

  
       ـصعفإذا ما آنس الصوت ام  

بيات أيب ذؤيب اليت صور فيها صيد محار الـوحش          وشاهد الثاين أ    
  .)١( يف أبيات استغرقت أكثر من نصف املفضليةِهوثوِر

 يف شكل صعلوك شقي ذي أسرة معدمـة،  -غالباً–وتظهر الصياد   
ليس هلم طعام إال ما يصيده من حلوم الوحش، عمدته يف صـيده كالبـه               

  :)٢(ونبله كما يف قول مزرد
  ــــــــــــــــــــــــ

 بيتاً، وهي األبيـات  ٢١، يف ٢٦٤: تقدم منها صور صيد احلمار الوحشي ص   ) ١(
 .١٢٦ من املفضلية ٢٦-١٦

 = وقد تقدمت مع حتليلها وشرح معانيها       ١٠٢-٧٤/١٧/١٠١-٦٣املفضليات  ) ٢(
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  ت مغزراً فعد قريض الشعر إن كن    

  
  فإن عزيز الشعر ما شـاء قائـلُ         

  لنعت صـباحى طويـل شـقاؤه        
  

ـ له رقميـات، وصـفراء ذا          لب
  سحام ومقالء القنيص وسـلهب      

  
  وجدالء والـسرحان واملتنـاول      

  بنات سلوقيـني كـانا حيــاته      
  

  فماتا فأودى شخصه فهو خامـل       
  وأيقن إذ ماتـا جبـوٍع وخيبـةٍ       

  
  ئـل وقال له الشيطان إنـك عا       

  فطوف يف أصحابـه يـستثيبهم       
  

  فآب وقد أكدت عليه املـسائل       
ـ رإىل صبية مثـل املغايل وخِ         ٍلِم

  
   اخلرامـل   ومن شر النساءِ   رواٍد  

  هل من طعــام فـإنين    : فقال هلا   
  

ـ أذم إليك النـاس أُ       ك هابـلُ  م  
  نعم هذا الطوى ومـاؤه     : فقالت  

  
  وحمترق من حائل اجللـد قاحـل     

  فسـه مـن طعامـه  فلما تناهت ن    
  

  وأمسى طليحاً ما يعانيـه باطـل        
  تغشى يريد النوم فضـل ردائـه       

  
  فأعيا على العني الرقاد البالبـل       

    

فهذه صورة بديعة غاص ا الشاعر يف أعماق نفسية هذا الصياد،           
يف –وإن كانت الصورة يف غري معرض الصيد ووصف مشاهده، ومثلـها            

  .)١( قول عبدة بن الطبيب-ض الصيدكوا وصفاً للصائد لكن يف معر
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠ :ص
: صالء الشمس. أي باكر الثور: باكره. ١٣٩-٣١/٢٦/١٣٨-٢٧املفضليات ) ١(

: شعثاء. أمرأة جريئة بذية: سلفع. يف ملة وهي الرماد احلار  : مملول. شدة حرها 
تعودت : ضواري. يدعو: يشلي. ولد احلمار على التشبيه: تولب. متلبدة الشعر

= 
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  باكره قانـص يـسعـى بأكلبـه     
  

  كأنه من صـالء الـشمس مملـول         
  يأوي إىل سلفع شعثــاء عاريـة        

  
  مهزولُيف حجرها تولـب كالقرد       

  يشلي ضواري أشباهــا جموعـة       مهزول
  

  فليس منـها إذا أمكــن ليـل         
  يتبعن أشعث كالسرحان منـصلت      

  
  هيـل له عليهن قيـد الرمــح مت        

ــا     ــاج ــيالً مث ه ــضمهن قل   ف
  

ــل    ــني وتنكي ــا ش ــفع بآذا   س
    

  :)١(وقول ربيعة بن مقروم
  

ـ      الّن صــالً  فصبح من بـين ج  
  

  ه وأسـهـمه املــتاع   تعطيـفَ  
  ـــزر ـــماً إذا مل جيت ــه حل    لبني

  
  غريضاً من هوادي الوحش جاعوا      

    فأرسـل مرهف الغحـشراً  يِنر   
  

  فخيبـه مـن الــوتر انقطـاع       
   ه، وانـصـاع يهـوي    فلهف أم  

  
        له رهج من التــقريب شــاع  

    

كأنه من صالء الـشمس     "فكال الشاعرين يصفانه بالشقاء والفقر      
" عطيفته وأسهمه املتـاع . "أي كأنه مشوي بامللة وهي الرماد احلار    " لمملو

ومـن  " سلفع شعثاء عاريـة   "وزوجته  . ليس له من الدنيا إال قوس وسهام      
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 :منصلت. الذئب: السرحان. صائداً أغرب: أشعث. فرار ونكوص: ليل. األخذ
متزق يصف آذاـا بأـا      : تنكيل. تشوه: شني. متهل تفعيل من املهل   . ماٍض
 .مقطعة

 .٢٦١، ١٧٦ : وقد تقدمت ص٣١/٣٩/١٨٩-٢٨املفضليات ) ١(
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 وإذا مل يطعمهم مـن      ،د هزل ابنها حىت صار يف هيئة القرد       شدة فاقتهم فق  
 ودالالت هذه الصور للصياد وزوجه وأبنائه تـصور         ،حلوم الوحش جاعوا  

  .مدى الفاقة اليت كان يعانيها عامة عرب اجلزيرة إذ ذاك
  

ومن أمجل صور الصيد وإن كان الـشاعر مل يفـصل أحـداثها،             
ليشكري حلصانه وهو يطار د ظبـاء       الصورة اليت رمسها احلارث بن حلِّزة ا      

  :)١(واٍد كثري األشجار
  

   ذعرت بـسمحجِ   وظباء حمنيةٍ     .........................
   وكأنـــه   فكأن لـآللئٌ   

  
  ـ   صقر يلوذ محام بالعوسـجِ  ه   

ـ          ِهصقر يصيد بظفره وجناِح
  

   مل تـدرجِ   فإذا أصاب محامـةً     
    

حني يطردهـا فإـا     فالظباء بيض مجيالت كاآللئ، وتتم الصورة       
تراوغ عنه، ختتفي مرة وتظهر أخرى حبركة سريعة كاللؤلؤ حينما حيرك يف            
إناء، وحصانه كالصقر يطرد محاماً يف عوسج، والظباء تراوغ عن احلصان           
كما يراوغ احلمام عن الصقر فيلوذ منه بالشجر، وخص العوسج لكونـه            

 احلمام من االحتمـاء    ذا أغصان قوية، فعدم كربه ميكن     وشجراً ليس كبرياً    
به، ألن احلمام حياول اهلبوط على األرض كي يضعف الصقر عن مالحقته،       
وكون أغصانه قوية مما خييف الصقر من االقتراب منه لئال ينكسر له جناح             

  ــــــــــــــــــــــــ
: ، وصدر البيـت األول    ١١٥ : وقد تقدمت ص   ٦/٦٢/٢٥٦-٤املفضليات  ) ١(

 .يفتخر بشر به اخلمر وبطرد الصيد" ومدامة قرعتها مبدامة"
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أو خملب؛ لكنه حصان مدرب ال ينجو منه ناج كما أن املشبه به الـصقر               
  .ماهر يف الصيد يصيد جبناحه وظفره

  

الصيد الفريدة يف املفضليات صورة صائد اللؤلؤ الغواص        ومن صور   
خلف يتيم الدر وغاليه، كالصورة اليت رمسها املخبل الـسعدي لغـواص            
استخرج درة عظيمة القدر، وقد جاءت هذه الصورة يف معـرض تـشبيه         

   :)١(املرأة بالدرة وهي قوله
  

  كعقيلة الدر استـضاء ـا     
  

  عزيزِ  عرشِ حمراب   ها العجـم  
  لى ا مثناً وجــاء ـا       أغ  

  
  شخالعظامِ ت   كــأنه سـهم   

  بلبانــه زيــت وأخـــرجها  
  

      من ذي غوارب وسطه اللخم  
    

 تشرف ا واستضاء    -لؤلؤة–فوجهها وكل جسدها كأحسن درة      
وقد اشتراها هـذا    " عرش عزيزها العجم  "حبسنها صدر جملس ملك العجم      

 جلبها صياد ماهر من وسط      امللك باض مثن، لكوا من أنفس الدر، وقد       
جلة حبر عميق كثري األمواج كثري األهوال مشهور بسمك القرش اخلطـري،        
وقد وضع هذا الصياد الزيت على صدره ليحمي جسده من أضرار ملوحة            
البحر لطول غوصه فيه، وقد يكون يف هذا الزيت مادة تطرد وحوش البحر           

  .عنه

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٢، ١٠٨ : وقد تقدمت ص١٥/٢١/١١٥-١٣املفضليات ) ١(
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  : املوت-و
عن احلياة وأحداثها، فقد عـرف      مل يكن شاعر املفضليات مبعزِل      

تقلبات الدهر، فاستعد هلا بنفس راضية مطمئنة؛ قد يكون ذلك عن إميـان       
فبعض العرب كان على النصرانية     –نابع من عقيدة تؤمن باهللا واليوم اآلخر        

، )١(كأهل جنران والبحرين والقبائل اليت تسكن مشال اجلزيرة العربية كتغلب         
 وقد يكون عن عقل وتدبر ألحوال       -وهم قلة وبعضهم كان على احلنيفية،     

، وقد يكون الشاعر    )٢("غاية كل حي  "الزمان وتقلباته، إذ عرفوا أن املوت       
  .من املخضرمني الذين أدركوا اإلسالم فاسلموا

  

واملوت حق، وقد أحل بعض الشعراء على إبراز صورة حتمية املوت           
  :)٣(كاملمزق العبدي الذي يقول

  ــــــــــــــــــــــــ
، فقد ذكر طائفة من العرب ممن كان علـى          ٦٢-٨٥انظر املعارف البن قتيبة     ) ١(

دين قبل مبعث نبينا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومنهم بعض ملوك العرب   
، وانظر بلوغ األرب يف ٦٤٠:الذين اعتنقوا النصرانية كملوك الشام، انظره ص      

 .٢٨٦-٢٤١ العرب لآللوسي معرفة أحوال
  :هذا جزء من صدر بيت لقطري بن الفجاءة اخلارجي وهو بتمامه) ٢(

  سبيل املوت غاية كـل حـي      
  

ــل األرض داع    ــه أله   وداعي
 .١/٧٩انظره يف احلماسة بشرح أيب العالء املنسوب إليه   

دنـوه  : محام املوت . أحداثه ومصائبه : بنات الدهر . ١/٨٠/٣٠٠املفضليات  ) ٣(
من الرقية أي ال يدفع دنو املوت وتقديره إذا قدر من ينفث أو             : راق. ديرهوتق

= 
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٥٩٩
  لدهر من واق  هل للفىت من بنات ا    

  
  أم هل له من محام املوت مـن راقِ          

فهو يستفهم استفهاماً تعجيباً، يتعجب ممن يظن أنه خملد ال تصيبه             
أحداث الدهر ونوبه، وممن يظن أن املوت إذا دنا يدفع ويؤخر وقد وضح             
أبو ذؤيب هذه القضية يف مرثيته ألبنائه، وقد حرص على دفع املوت عنهم             

  :)١(ه ذلك فقالبكل سبيل فلم ميكن
  ولقد حرصت بأن أدافع عنـهم     

  
  فــإذا املنيــة أقبلــت ال تــدفع  

ــا   ــشبت أظفاره ــة أن   وإذا املني
  

  ألفيت كل متيــمة ال تنفــع        
    

وحيث أبو ذؤيب من يشاركه يف اإلميان ذه القضية أال جيهد نفسه            
بالتعلق بدنياه، واخلوف من املستقبل، فكل ذلك بيد اهللا، ومـا يف أيـدينا          

فخري منج من كابوس اخلوف مـن       " الوارث الباقي "صائر إليه وحده فهو     
  .حوادث الدهر، هو الزهد والقناعة والرضا والتسليم

وهلذا دعا تأبط شراً إىل اجلود ونبذ البخـل واحلـرص وجتميـع             
  :)٢(األموال، ما دامت املنية مقبلة عليه، فخري له االستمتاع مبا لديه من مال

   جتمعـه  سدد خاللك من مالِ   
  

  حىت تالقي الذي كل امـرئ الق        
    

ومما يهون مصيبة املوت وخشية وقوعه كثرة من فقدوا من اإلخـوة            
 =  ــــــــــــــــــــــــ

 .يقرأ عليه من الرقى
 .٩/١٢٦/٤٢٢-٨املفضليات ) ١(
 .٢٥/١/٣٠املفضليات ) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٠٠

واألحبة ومن باد من ملوك األرض ومن فين من األمم السابقة، ولذا قال متمم              
  :)١(-رضي اهللا عنه–بن نويرة ا

  أفبعد من ولدت نسيبةُ أشـتكي     
  

ــع     زو املنيـــة أو أرى أتوجـ
  ولقد علمت وال حماولـة أنـين        

  
  للحادثات فهل تـريين أجـزع       

ــرق     ــاداً مث آل حم ــنني ع   أف
  

  فتركنهم بلداً، وما قـد مجعـوا        
  وهلن كـان احلارثـان كالمهـا        

  
      وهلن كان أخـو املـصانع تبـع  

يتعجـب مـن   " نسيبة"فالشاعر ملا رأى نفسه وحيداً بعد إخوته أبناء    
 لديه ذلك قناعة    دلَّث وكيف خيشاها، وقد و    نفسه كيف يشتكي وقوع احلواد    

بأنه خلق لتلقي مفاجآت احلوادث، مما جعله صابراً على ما يقع عليه منها غري              
  .جزع وال متضجر

وقد نظر فيمن سلف من األمم البائدة كعاد، وملوك الشام والـيمن،            
  .فقد صاروا تراباً، هم وما مجعوا من األموال واحلشم

  ..."هلن كانو "ة حىت كأمنا صاروا هلا ملكاًلقد احتوم املني
وعاد الشاعر بذهنه إىل الوراء ناظراً يف سلسلة نسبه إىل أبيه آدم الذي             

ـ  ولكـن ال حيـاة ملـن    "فتمثلهم أحياء، فناجاهم، ) عرق الثرى(كىن عنه ب
 فلما مل جييبوه صورهم قد أجابوا حادي املنية اليت شبهها بالغول،            )٢("تنادي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٠ :والبيتان األوالن تقدما ص. ٥٤-٤١/٩/٥٣-٣٨املفضليات ) ١(
  :  وصدره-نسب لعدد من الشعراء–عجز بيت ) ٢(
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  موضوعات الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّاِني
 

٦٠١

  :)١(اً واسعاً طويالً ساروا فيه وراءها فاستوعبهم وذلك قولهفسلكت طريق
  فعددت آبائي إىل عـرق الثـرى      

  
  فدعوم فعلمت أن مل يـسمعوا       

  ذهبــوا ومل أدركهــم ودعتــهم  
  

  غول أتوهـا والطريـق املهيـع        
    

ولقد أمثرت لديه هذه النظرة يف احلياة، وهذه الصورة للموت قناعـة            
 مرية فيه، والبـد أن يالقيـه إن عـاجالً أو       أن املوت حق ال   : أخرى، وهي 

  :)٢(آجالً
  البد من تلٍف مـصيب فـانتظر     

  
  أبأرض قومك أم بأخرى تـصرع       

  وليأتني عليـك يـوم مــرة      
  

         يبكي عليـك مقنعـاً ال تـسمع  
    

والبيت األخري صورة واقعية جلثمان امليت وأهله حوله ينوحون عليـه           
  . وال طوالً يصدون عنه ما نزل بهوقد سجوه بينهم، وهو ال ميلكون حوالً

وملا كرب األسود بن يعفر النهشلي عمي وضعفت قـواه، فـأيقن أن             
املوت سبيل ال حميد له عنه، وقد صور املنية واحلوادث القاضية شبحاً يطارده،             

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  ......................    ديت حيـا لقد أمسعت لو نا   

  :وبعده
  وناراً لو نفخت ا أضـاءت     

  
  ولكن أنت تنفخ يف رمـاد       

 قول على قول: وانظر يف اخلالف حول قائله  
 .١٤٢ : واألول منهما تقدم ص٤٣/٩/٥٤-٤٢األبيات ) ١(
 .١٧٠ : وتقدما ص٤٥/٩/٥٤-٤٤األبيات ) ٢(
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٦٠٢

  :)١(وينتظر فرصة يثب عليه فيها، غري قانع بشيء دون نفسه وذلك قوله
  

  ولقد علمت سوى الذي نبـأتين     
  

  أن السبيل سـبيل ذي األعـواد        
  إن املنيـة واحلتــوف كالمهــا    

  
  يويف املخارم يرقبـان سـوادي       

  لن يرضيا مـين وفـاء رهينـة        
  

  من دون نفسي طاريف وتـالدي       
    

وطول العمر والتفكري فيمن باد من ذوي القوة واملنعة يهون املوت بل            
  :)٢(هببقد حي

  

  ماذا أومل بعـد آل حمــرق     
  

  زهلـم وبعـد إيـاد   تركـوا منا   
  أهل اخلورنق والسدير وبـارق      

  
  والقصر ذي الشرفات من سنداد      

  ...      
  همرجرت الرياح على مكان ديا    

  
  فكأمنا كـانوا علـى ميعــاد       

  أين الذين بنوا فـطال بنـاؤهم       
  

  ومتـتعـوا باألهــل واألوالد     
  فإذا النعيم وكـل ما يلهى بـه        

  
  يومـاً يصري إىل بلـى ونفــاد       

    

جاء عن جتربة صادقة، فكل ملذاتـه الـيت         " فإذا النعيم "وهذا املعىن   
استمتع ا يف شبابه ذهبت، أخىن عليها الدهر، وقد كرره يف آخر بيت مـن               

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٦ : تقدم ص٧/٤٤/٢١٦-٥املفضليات ) ١(
قبيلـة  : إياد. من ملوك العرب بالعراق   : آل حمرق . ١١/٤٤/٢١٧-٨األبيات  ) ٢(

 .مثلها: سنداد. قصور وأار بالعراق هلم: اخلورنق والسدير وبارق
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٦٠٣

  :)١(القصيدة بقوله
  فإذا وذلك ال مهـاه لـذكره     

  
  والدهر يعقب صـاحلاً بفـساد       

    

  :)٢(ىل الشنفرواملوت واقع على اإلنسان ولوكان يف عقر بيته كما قا
  ولو مل أرم يف أهل بييت قاعـداً       

  
  إذن جاءين بني العمودين حمـيت       

، )٣(كمـا قـال اهللا تعـاىل      " يف بروج مشيدة  "بل لو  كان اإلنسان        
ألدركه املوت، فاخللود أمر مستحيل، ولذا ملا قالت زوج املخبل السعدي لـه     

–٤(-وقد نظمه(:  
  وتقول عاذليت وليس هلــا    

  
  ما بعــده علـم    بغٍد وال     

       د وإ إن الثراء هــو اخللـو  
  

       نّ املرء يكرب يومه العـدم  
  :رد عليها بقوله  

  إين وجـدك مــا ختلـدين     
  

  مدمائة يطـري عفاؤهــا، أُ       
   يل املـشقَّر يف    ولئن بنيـتِ    

  
ـ       هضب تقصر دونه العصم  

  ــــــــــــــــــــــــ  
 .٣٦/٤٤/٢٢٠املفضليات ) ١(
. عمـودي البيـت   : العمودين. أفارق وأبرح : أرم. ٣٣/٢٠/١١٢املفضليات  ) ٢(

 .منييت وماحم وقضي وقدر يل: محيت

أَينما تكُونوا يدِركْكُم الْموت ولَـو كُنـتم ِفـي بـروٍج            {من قوله تعاىل    ) ٣(

 . سورة النساء٧٨اآلية ... }مشيدٍة

 .٣٢٦ : تقدم ص٢١/١٨٨آخر املفضلية ) ٤(
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٦٠٤
  لتنقـنب عــين املنيــة إ     

  
      ـ نّ اهللا ليس كحكمه ح   مكْ

     ذا استنتج أن خري ما يبقى لإلنسان تقوى اهللا، وشـر مـا             وملا آمن
  :يقدمه لنفسه اإلمث

  إين وجدت األمـر أرشـده     
  

ـ           متقوى اإلله وشـره اإلثْ
ولذلك ال سبيل حلماية املرء نفسه من وقوع األقدار عليه إذا مل حيمه               

  :)١(اهللا تعاىل، كما قال أفنون التغليب
  لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي     

  
  هو مل جيعـل لـه اهللا واقيـا       إذا    

وهذا الشعور كان حافزاً هلم على الـشجاعة واإلقـدام يف ميـادين               
احلروب كما قال ثعلبة بن عمرو بعد أن عدد عتاده احلريب وأخرب أنه يشهد به              

  :)٢(احلرب، فيقاتل مستبسالً
  

  قتال امرئ قد أيقن الـدهر أنـه       
  

  من املوت ال ينجو وال املوت جانف        
   يف غمدان حيرس بابـه     ولو كنت   

  
  أراجيل أحبـوش وأسـود آلـف        

  إذاً ألتتين حيـث كنـت منـييت         
  

  خيب ـا هـاٍد إلثـري قـائف          
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٦٥/٢٦١املفضليات ) ١(
حـصن  : غمدان. مائل عنه : جانف. ٢٨٣-٧٤/٢٨٢األبيات آخر املفضلية    ) ٢(

مجع حبش وهم   : أحبوش. مجع أراجل وهي مجع راجل    : أراجيل. ع باليمن مني
. يقص األثر : قائف. يسرع: خيب. مقيم وساكن : آلف. حية: أسود. السودان
 .مجع متلفة وهي املهلكة: متالف. ال يهتم لشيء وال يبايل ما صنع: سادراً
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٦٠٥
  أمن حذٍر آيت املهالـك سـادراً       

  
  وأية أرٍض لـيس فيهـا متـالف         

كما كان هذا الشعور دافعاً هلم على الكرم والبذل والعطاء، لذا قـال           
  :)١(احلارث بن حلزة

   بأغبارهـا  تكسع الـشولَ   ال
  

  إنك ال تدري مـن النـاتج        
  بينا الفىت يسعى ويسعى لـه       

  
  تاح له مـن أمـره خـاجل        

    ـَّيترك ما ر    مـن عيـشه    حق
  

  يعيث فيــه مهـج هـامج      
والذي يأتيه املوت وقد خلف له جمداً تليداً، ال يتحسر على دنياه وال               

  :)٢(جيزع من حلول املوت كما قال عبدة
  بنيت مساعياً فلئن هلكت لقد    

  
ـ تبقى لكم منهـا         آثر أربـع  م

    

مقام "و" وراثة احلسب املقدم  "و" يزينكم... ذكر"مث ذكرها وهي    
وعندما يـشعر العاقـل   " هلى من الكسب الذي يغنيكم   "و" أيام هلن فضيلة  

سطر هلـم أغلـى     بنيه وعلى اإلنسانية بتجاربه، في    بقرب موته جيود على     
فيها على تقوى اهللا وبر الدهم، وجتنب       وصية، كوصية عبدة هذا اليت حث       

  ــــــــــــــــــــــــ
: ينـا ب. ٤٠٩ : واألول تقدم ص   ٨/١٢٧/٤٣٠-٧،  ٢األبيات يف املفضليات    ) ١(

. أصلح مـن مالـه    : رقح. موت جيذبه فيذهب به   : خاجل. عرض: تاح. بينما
 .البعوض شبه الوارث به: مهج هامج. يفسد: يعيث

ومعه األبيات اليت ذكر    . ٥٥٨:  والبيت تقدم ص   ٦/٢٧/١٤٦-٢املفضليات  ) ٢(
 مـن   ١٤٧-١٨/٢٧/١٤٦-٧: والوصـية يف األبيـات    . فيها املآثر األربع  

 .املفضليات
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٦٠٦

  .الضغائن، واحلذر من النمائم وأهلها
  :)١(ومثلها وصية عبد قيس بن خفاف البنه جبيالً

ـ         ِهأجبيل إن أباك كـارب يوِم
  

   إىل العظائم فاعجـلِ    فإذا دعيت   
      أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح  

  
   الدهـر غري مغفّـلِ     بريبِ نِبطَ  

ة عشر بيتاً، تعد من احلـث علـى مكـارم           مث سرد وصيته يف ست      
وكان شجعان العرب يتمنون املوت يف الصحاري دون دفن وأن          . األخالق

تكون قبورهم بطون السباع سباع احليوان وسـباع الطـري كمـا قـال          
  :)٢(ىالشنفر

  ال تقربوين إن قــربي حمــرم      
  

  عليكم ولكن أبشري أم عـامر       
  .افهو يبشر الضبع بكونه سيكون طعاماً هل  

ويف املفضليات قطعة أظهر اجلزع شاعرها على موتـه يف القفـر            
وتركه الضبع متزق حلمه، وعد ذلك هو الضياع، والشاعر هو متمم بـن             
نويرة، لكن الذي يظهر يل أن جزعه من ورود الضبع عليه ليس بعد موته،              
وإمنا وهو جريح قد بقي فيه رمق، وهو ال يستطيع دفعها عن نفسه، أما لو               

  :)٣( وقد تقدمت– ميتاً ملا ضره ذلك، والقطعة هي قوله كان
  ــــــــــــــــــــــــ

 . والوصية باقي املفضلية١١٦/٣٧٨٤تان مطلع املفضلية البي) ١(
  .١/٣٢٥البيت يف محاسة أيب متام بالشرح املنسوب أليب العالء ) ٢(
:  وقد تقدم منها البيتان األول واألخـري ص        ٥٣-٣٦/٩/٥٢-٣١املفضليات  ) ٣(

: مطمع. زوج ضعيف : رمق. خيفيها: يربيها. تراقبين: ، تراصدين ١٧٠،  ١٦٩
= 
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  ياهلف مـن عرفـاء ذات فليلـة       

  
       جاءت إيل علـى ثالث ختمـع  

  ظلت تراصدين وتنظـر حوهلـا      
  

   ِمــطْويريبـها رمـــق وأين مع  
   وتظل تِنطُِشن ـ لْي وت    أجريـاًً  مِح

  
       يـدفع وسط العرين وليس حي  

  لو كان سيفي بـاليمني ضـربتها        
  

  عني ومل أوكل وجنِبي األضـيع       
  ولقد ضربت به فسقط ضـربِتي       

  
       ن اخلـروعأيدي الكماة كـأ  

  ذاك الضياع فإن حززت مبديـة       
  

  حمسن مـا يـصنع    : كفي فقولوا   
    

وقد يكون سبب الكراهية، حرصه بعد أن أسلم أن يدفن ويعـتين            
اء إخوتـه   به، والذي يظهر أن القصيدة قاهلا بعد موت أخيه مالك وبعد فن           

  : عليه قوله بعدهلّيد
  

  أفبعد من ولدت نسيبة أشـتكي     
  

ـــع   ـــة أو أرى أتوج   زو املني
    

  .فأبناء نسيبة هم إخوته ومنهم مالك
  

ويف املفضليات وصف خمتصر ملا يكون من الناس بعد موت رجـل         
منهم، من سعيهم يف تغسيله وإسراعهم يف دفنه وبكائهم عليه، وتسليمهم           

 قربه، وذلك يف عدة أبيات بعضها من مقطوعة للممـزق           عند املرور على  
 =  ــــــــــــــــــــــــ

مجـع جـر    : أجرياً. تطعم حلمي : تلحم. ترتع حلمي : تنشطين. قريب املوت 
: الكمـاة . الضائع: األضيع. أؤكل ترك اهلمز  : أوكل. بيتها: العرين. وأوالدها

 .شجر ضعيف: اخلروع. الفرسان مجع كمي
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  :)١( قال فيها-وهو جاهلي–العبدي 
  قد رجلوين وما رجلت من شعث  

  
  وألبسوين ثياباً غـري أخــالق      

  أميا رجـــل  : ورفعوين وقالوا   
  

  وأدرجـوين كـأين طى خمـراق      
  وأرسلوا فتية من خريهم حـسباً      

  
  ليسندوا يف ضريح الترب أطباقي      

فقد غسلوه وسرحوا شعره، ومل يكن ذلك عن شعث؛ لكن ذلك             
عادة يف غسل امليت، وألبسوه ثياباً جديدة هي كفنه، ورفعوه فوق أعناقهم            

" طـى خمـراق   "وهو يثنون عليه خرياً، وقد خف عليهم كأنه العمامـة           
  .واختاروا من خريهم فتية حيفرون له قربه، ويرتلزنه فيه

" ما رجلت من شعث   "ة احترازه بقوله    ويلفت النظر يف هذه الصور    
حيث يصور نفسه يف ذلك املوقف العصيب حريصاً على كرامته أال تناش،            

  .أنه رجل مهل غري معنت بنفسه: فيعتقد أحد
 قـال  -وهو إسالمي–وبعضها اآلخر من قصيدة لعبدة بن الطبيب   

  :)٢(فيها
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٨٠/٣٠٠-٢املفضليات ) ١(
أميـا  . قدمية: أخالق. تفرق الشعر وانتفاشه  : شعث. سرحوا شعري : رجلوين
لف عمامـة   : طى خمراق . طووين: أدرجوين. يم لشأنه وتفخيم هلا   تعظ: رجل

: يـسندوا . واملخراق هي العمامة يلعب ا الصبيان يضرب بعضهم بعضاً ا         
 .مفاصلي: أطباقي. القرب: ضريح الترب. يقيموا ويضيعوا

مقـربة  : غـرباء . آخر أمري : قصري. ١٤٩-٣٠/٢٧/١٤٨-٢٣املفضليات  ) ٢(
= 
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  ولقد علمت بأن قصري حفرة    
  

       غرباء حيمـلين إليهـا شرجــع  
  فبكى بنايت شجوهن وزوجـيت      

  
ــصـدعوا    ــون إيلّ مث ت   واألقرب

  وتركت يف غرباء يكره وردها      
  

       الريح حــني أودع تسفي علي  
  ........      

  حـىت إذا واىف اِحلمام لوقتـه    
  

        ولكل جنب ال حمالـة مـصـرع  
  نبذوا إليه بالسالم فلم جيـب        

  
  مسـع أحداً، وصم عن الـدعاء األ       

ن اية أمره املوت والدفن يف حفرة موحـشة مظلمـة           فقد صور أ    
حيمل إليها على خشب، وهذا مما يزهد يف الدنيا، حيث تصري اية املـرء              
بعد العز واملنعة والغىن واجلاه إىل مقدار صغري من األرض، حيمل إليه علـى   

  .خشب يوضع بعضه على بعض
حلـزن  وكذا تصويره أمد بكاء بناته حيث إن مدة بكائهن فتـرة ا          

  .وخص البنات ألن أكثر من يبكي لضعفهن" بكى بنايت شجوهن"
  .يوحي بانتهاء فترة البكاء واحلزن" مث تصدعوا: "وقوله

 =  ــــــــــــــــــــــــ
. بعضه إىل بعض كالسرير حيمل عليه املـوتى       خشب يشد   : شرجع. موحشة
يكـره  . أرض مغربة قفر موحشة   : غرباء. تفرقوا: تصدعوا. حزن: شجوهن
أفارق : أودع. يثري الريح عليه التراب   : خيشى الناس ايء إليها يسفي    : وردها
: األمسـع . مل يـسمع  : صم. رموا: نبذوا. جاءت املنية : واىف احلمام . وأترك

 .السميع
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 -وهو شيء ال حول للناس فيه وال طـول        –وصورة تركه وحيداً    
فيها تصوير منه لسرعة نسيان الناس ملوتاهم، وأن عهـدهم ـم، حـني        

  .يودعوم احلفر
" نبذوا إليـه الـسالم    "عليه تشي بعدم مباالم     وصورة سالمهم   

  .فالسالم يرمى رمياً دون وقوف خبشية واعتبار
تصور عجز امليت   " مل جيب أحداً وصم عن الدعاء األمسع      : "وقوله
عن إجابة أحبته على سالمهم وعدم استماعه دعاءهم وإثابتـهم           وضعفه،
  .عليه
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الصور
َ ُّ

 الفنية في المفضلياتة
َّ َّ ُ ْ َّ ِّ

ِ  
 

  
  تأليف

  

  الدكتور زيد بن محمد بن غانم الجهِني
  عضو هيئة التّدريس في كلّـيـة اللّغة العربية

  قسم األدب والبالغة
  
   

  ثّاِنيالْجزء ال
  

 
هـ١٤٢٥  

المملكة العربية السةعودي  
  علیم العاليوزارة الّت
  مية باملدينة املنورةاجلامعة اإلسال

  عمادة البحث العلمي
  )٧٥:  (رقم اإلصدار
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  هـ١٤٢٥    ح   اجلامعة اإلسالمية،   

  فهرس مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
  الْجهِني، زيد بن حممد بن غامن
  الصورة الفنية يف الْمفضليات؛

  أمناطها وموضوعاا، ومصادرها وقيمتها الفنية
  زيد بن حممد بن غامن الْجهِني. د

  هـ١٤٢٥الْمدينة الْمنورة، 
   سم٢٤ x ١٧  ص، 
  ٩٩٦٠-٠٢-٤٨٧-٣: ردمك

  العنوان_ العصر العباسي        أ– نقد –الشعر العريب -١
  ٢٦٧٧/١٤٢٥         ٨١١,١٠٠٩ديوي 

  ٢٦٧٧/١٤٢٥:   رقم اإليداع
  ٩٩٦٠-٠٢-٤٨٧-٣: ردمك
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  الفصل الثالث

  
  مصادر الصورة الفنیة في المفضلیات

  
 

  .هيئة اإلنسان وأعضاؤه: أوالً
  .األجناس البشرية: ثانياً
  .العالقات اإلنسانية: ثالثا
مصادر هلا صلة وثيقة باإلنـسان كاملعتقـد والثقافـة واألدوات       : رابعاً

  .واآلالت واحلضارة
  

 
  الطبيعة الساكنة: أوالً

  . فضاء– ماء – جوامد –نبات 
  :طبيعة صائتة: ثانياً

  . حشرات– طيور – سباع – حيوانات برية مأكولة –حيوانات داجنة 
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٦١٧

  الفصل الثالث
  مصادر الصورة الفنیة في المفضلیات

ا مما  يستمد الشعراء املادة األولية لصورهم من مصادر شىت، بعضه        
يعايشونه يف بيئتهم كالطبيعة اليت حتيط م، والناس الذين يتعاملون معهم،           

  .واحليوانات اليت يربوا أو يصطادوا
من فعاليات احلياة اإلنسانية اليت ينغمسون فيها، واألنشطة        وبعضها  

.. اليت يقوم ا املرء يف حياته اليومية كالطعان والضراب، أو اجلدل واللعب           
 من األدوات اليت يصنعها اإلنسان كالرماح والسيوف والـدنانري          وبعضها

وبعضها من األنشطة الفكرية واحلـضارية كالكتابـة        .. والدالء والسفن 
  .)١(وغري ذلك من املصادر.. والرسم، والديانات واملعتقدات

  ــــــــــــــــــــــــ
ط بني   خيل -وجدت بعض من حتدث عن مصادر الصورة فيما لدى من املراجع          ) ١(

  :املصدر وبني نوع الصورة كالدكتور سعد أمحد احلاوي يف كتابه
: فإنه ميثل للمصدر باملوضوع ومنه قوله     .. الصورة الفنية يف شعر امرئ القيس     

وفيما يلي عرض لبعض مظاهر تلك الطبيعة اليت اختذ الشاعر منـها مـصدراً    (
  .نسانيةإلياة الصوره فالنجوم مثل مصابيح الرهبان، ألا من األدوات واحل

ووجدت بعضهم يقصر املصدر على اقتفاء األثر، وعلى اجلدة، فالصورة املقلدة     
مصدرها أو موردها ثقافة الشاعر، واستقاؤه ممن تقدمه من الشعراء وما ابتكره            

عبد الفتاح صاحل نافع يف كتابه الصورة       /يعد هو املصدر له، وعلى هذا سار د       
ي إبراهيم أبو زيد يف كتابه الصورة الفنيـة يف   عل/، ومثله د  ١٠٧يف شعر بشار    

= 
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 إذاً هو املادة اليت تغذي الشاعر مبوارد اإلبـداع، فتمـده            فاملصدر
عرية الشاعر يستطيع استغالل ما حوله من تلـك         بالصور، وعلى قدر شا   

  .املصادر فيستنبط منها أدق الصور
ويظهر املصدر يف الصور البيانية أكثـر حتديـداً، ففـي التـشبيه          

واخفِض لَهمـا جنـاح الـذُّلِّ مِـن     {: واالستعارة هو املشبه به،  مثل قوله تعاىل   
، فإن موضوع الصورة احلث على      ]٢٤: سورة اإلسراء من اآلية   [ }...الرحمـةِ 

... بر الوالدين، ومصدر الصورة من الطبيعة الصائتة حيث شبه الذل بطائر          
  .إخل

وسوف استعرض يف الصفحات التالية أهم مصادر الـصور الـيت           
وجدا يف املفضليات، مصنفاً هلا حبسب امليادين الـيت تنتمـي إليهـا يف              

  .مبحثني
اين وكل ما له صلة به كاألدوات        يف املصدر اإلنس   :املبحث األول 
  .والثقافية والصناعة

  =  ــــــــــــــــــــــــ
 ألن تقليد الشاعر شيء منفـصل عـن   -أيضاً–وهذا بعيد  . ٤٣٥شعر دعبل   
ولعل أفضل دراسة رأيتها عن مصادر الصورة دراسة الدكتور صـاحل     . الصورة

اخلضريي لتلك املصادر يف كتابه الصورة الفنية يف الشعر اإلسالمي عند املـرأة           
 .١٧٧-١٢٩العربية 
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  :املبحث الثاين
يف املصدر الطبيعي سواء أكان من الطبيعـة الـصامتة كاخليـال            
واألشجار وما يف األرض أو النجوم والرياح وما يف السماء، أو الطبيعـة             

  .الصائتة من حيوانات أو حشرات أو طيور
  :المصدر اإلنساني: المبحث األول

حتدث يف هذا املبحث عن كل صورة كـان مـصدرها هـذا             سأ
اإلنسان أو كانت ذات صلة به من معتقد وثقافة وعادات وألعاب وأدوية            
وأدواء وصناعة وحضارة وما يتبعها من مطاعمه ومشاربه ومالبسه وزينته،          

  . مصدرا٣٩٤ًوقد أحصيت منها 
  .هيئة اإلنسان وأعضاؤه: أوالً

.  صورة يف املفـضليات    ٣٥ مصدر   كانت هيئة اإلنسان وأجزاؤه   
 صور، منها تشبيه السحابة بامرأة ذات       ٨ومن ذلك أن املرأة كانت مصدر       

  :)١(نطاق قامت حبلِّه يف قول سبيع بن اخلطيم
  ــــــــــــــــــــــــ

يعود إىل الغدير يف قولـه      ) به(والضمري يف   . ٢١/١١٢/٣٧٤-٢٠املفضليات  ) ١(
  : قبله

  ومسيب خصر ثـوى مبـضلة     
  

  وإذا حتركه الريـاح يزيـف      
: مـسع . ما يشد به الوسط   : نطاقها. العشي: اهلدوء. أطلقت وفكت : حلت  

 .ركحت: تزع. تسري ببطء : زحوف. دةسهلة الوال : مسهلة النتاج . ريح اجلنوب 
 .يتحركن ببطء لكثرة مائها: ينؤن. سحب ثقيلة حمملة: دحل. أوله: ريعانه
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٦٢٠
  حلّت به بعـد اهلُـدو ِنطَاقَهـا      

  
       ـوفحتـاِج زلَةُ النهسم عمس  

  تزع الصبا ريعانه ودنـت لــه        
  

  ح ينؤنَ ِعظـامهن ضـعيف     دلُ  
نطاق، ومحل، وعظامها ضـعيفة؛ لـذا   فشبه السحب بامرأة ذات       

مما اضطرها حلملّ نطاقها، فهـذه      " زحوف"كانت مثقلة، سريها ضعيف     
  .صورة مستمدة من واقع احلياة اإلنسانية

  :)١(مزرد يف تشبيه اإلبل باخلرائدومثلها قول 
  أتذهب من آل الوِحيِد ومل تطـف      

  
  كل مكان أربـع كاخلرائـد     ب  

  فلجهذه اإلبل شبهها باجلواري احلساناِلم .  
  :)٢(وشبه مزرد نفسه ذل رجال قومه حبياء اخلرائد فقال

  فقلت ومل أملك ِرزام بن مـازن      
  

  إىل ِإبٍة فيها حياَء اخلرائـــد       
فقد نادى قومه نداء ينبههم فيه على ماحلقهم من الذل، وأنه قـد               

  .جيعلهم يستحيون استحياء النساء احلسانعراهم منه ما 
  :)٣(وكذلك قول ثعلبة بن صعري حنب شبه النعامة بامرأة من احلمس

  ــــــــــــــــــــــــ
انظـر  . قوم من بين كالب بن عـامر      : آل الوحيد . ٤٢/١٥/٨١املفضليات  ) ١(

 .٢٦٩االشتقاق 
حياء هكذا يف التحقيق : إبه. قومه األدنون : رزام بن مازن  . ٣٥/١٥/٨١البيت  ) ٢(

اء للسكت مبعىن مـصريكم إىل مرجـع        ولعلها من األوب وهو الرجوع واهل     
 .تستحيون فيه استحياء اخلرائد

 .٧٧ :تقدم ص) ٣(
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٢١
  فبنت عليه مع الظالم خباءهـا     

  
  كاَألحمِسيِة يف النـصيف احلاسـر      

    

  :)١(وشبه عبداهللا بن سلمة آثار الرياح يف الديار جبر العروس ذيلها
 ا ذيله وكأمنـا جر الروامس  

  ذيلَهــــــــــا
  يف صحنها املعفو ذيلُ عـروس       

  .وهذه الصورة تعطينا معلومة عن الزي الذي تلبسه العروس العربية  
ومن قبيل هذه الصور التشبيه باألم من مثل تشبيه القدر ا يف قول             

  :)٢(عوف بن األحوص يف قدره
  تري أن ِقدري ال تـزالُ كأـا       

  
     وِر أُمِة املَقْروهـا  لذي الفَريزور   

    

  :)٣(ومثله قول املرقش األكرب مفتخراً بقدره
  وقدر ترى شمطَ الرجاِل عيالَها    

  
         سـهلُ اخلليقـِة آِنـس مهلا قَي  

    

  .فقدرامها كاألم تعول أوالدها، ويزوروا بني احلني واآلخر
   :)٤(وشبه ربيعة بن مقروم اهلوان بالطفل يعتاد أمه فقال

ـ    ـ  ـودار هواٍن أنف   امنا املق
  

ـ        الً كرميـا  ـا فحللنا حم
  إذا كان بعـضهم للـهوان       

  
  خليط صفاٍء وأما رؤومـا       

    

فالصورة مبنية على أن بعض من يعرض م الشاعر قد اعتاد اهلوان            
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٦، ١٧٢ :تقدم ص) ١(
 .٥/٣٦/١٧٧املفضليات ) ٢(
 .١٢/٤٧/٢٢٦املفضليات ) ٣(
  .تعطف على و لدها وحتبه: رؤوماً. ٤١/٣٨/١٨٥-٤٠املفضليات ) ٤(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٢٢

وألفه كما يألف الطفل أمه، فجعل اهلوان طفالً والرجل املهـان كـاألم             
 تحكام الـذل  ويف هذا التصوير داللة على التمكن من اس       . يعتادها طفلها 
  .والرضا باهلوان

من صميم  " خليط صفاء "ويف البيت مصدر إنساين آخر وهو قوله        
  .العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني أفراد اتمع

ومن الصور اليت مصدرها اإلنسان التشبيه بالطفل ويف املفـضليات          
  ورتان، غري صورة اهلوان املتقدمة؛من ذلك ص

ما يعتري املرأة من ضعف إذا اشـتدت         للجميح يف تشبيه     :أوالمها
  :)١(األمور واد هلمت اخلطوب، وذلك قوله

  وإن يكن حادث خيشى فذو ِعلَقٍ     
  

  تظلُّ تزبره من خـشيِة الـذيب        
فشبهها بصيب صغري ال يهتدي أن يفر من الذئب، حىت تزجره لقلة              

  .)٢(الصيبمعرفته فهي ال رأي عندها، وغناؤها يف حادث حيدث غناء هذا 
 صورة عميد القوم وقد اندحر يف موطن اخلصام واجلدل          :وثانيتهما

أمام كل النظارة، وراسم هذه الصورة هو عبدةُ بن الطبيـب يف معـرض              
   :)٣(فخره بنفسه وذلك قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٢، ١٤١ : البيت تقدم ص)١(
 .٢٨نباري األابن  انظر شرح )٢(
  : وهو متعلق بقوله قبله٤٤٠ :البيت تقدم ص)٣(

  ومقام خصِم قـائم ظلفاتـه    
  

  من زل طار لـه ثنـاء أشـنع          
  = 
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٦٢٣
  فرجعتهم شىت كـأن عميـدهم     

  
  يف املهد يمرثُ ودعتيِه مرضـع       

    

صورة من  " ميرث ودعتيه : "وقوله. فشبهه بصيب رضيع ميص ودعتيه    
قون على صبيام الودع خوفاً علـيهم مـن     لحياة اجلاهلية حيث كانوا يع    

  .اجلن والعني
  :)١(وشبه علقمة بن عبدة أصوات النعام بتراطن الروم يف قوله

  

  ِحي إليها بِإنقــاٍض ونقْنقَـةٍ     وي
  

        وما الـريف أفـداِنه كما تراطن  
    

أشبه أصـوات ولغـة الرومـان يف     فصوت الظليم ومناغاته إلنثاء     
  .قصورها

كما شبه املرقش األكرب هيئة البقر الوحشي يف مرعاه يئة الفـرس        
  :)٢(يف مالبسهم الزاهية

  إال مـن الِعـني ترعـى ــا      
  

       ـممـشووا يف الكُم نيكالفاِرس  
ومزرد بن ضرار شبه النعام وهو يرعى يف ديـار احبتـه بـاهلنود                

  =  ــــــــــــــــــــــــ
  أصدرم فيه أقوام  درأهـم     

  
  عض الثقاف وهم ظماء جـوع      

  ).٢١/٢٧/١٤٨-٢٠املفضليات (  
 .٢٣٧ :البيت تقدم ص) ١(
  :من أحبته، وقبلهوالشاعر يصف الدار وقد خلت . ٤/٤٩/٢٢٩املفضليات ) ٢(

  مقفرة ما إن ا من إرم         أمست خالًء بعد سكاا   
 .والكمم هي القالنس. ٥٦٠ :وقد سبق يف ص
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٦٢٤

  :)١(فقال
   

  اهد ترعى بينها كـلُّ رعلَـةٍ      مع
  

  غرابيب كاهلنِد احلـوايف احلوافـد       
فشبهها لطول سيقاا مع دقتها برجال من اهلند حفاة األقدام قصار             

  .اخلُطَا
ومن الصور اليت مصدرها بعض أجزاء اإلنسان قول مـزرد عـن            

  :)٢(قصائده اهلجائية
  

  فمن أرمه منها ببيت يلـح بــه   
  

  شام غاسـلُ  كشامة وجه، ليس لل     
فشبه آثار هجائه بأثر الشامة يف الوجه يف بقائها وعدم القدرة على              

  .إخفائها
وشبه ربيعة بن مقروم الليل وقد بدأت ظلمته تشتد يف األفق حني            
توىل النهار، بالشعر األسود يف قوله واصفاً مراقبة احلمار الوحـشي هلـذا             

  :)٣(املشهد وفرحه به، ليتجه إىل موارده
  

ـ     بني أن النـهار   فلما ت
  

  توىل وآنس وحفَا يمـا      
  
  ــــــــــــــــــــــــ

  ".حافد"، وانظر هناك معىن آخر يف فهم قوله ٧٧ :البيت تقدم ص) ١(
: شـامة وجـه   . يظهر فيه : يلح به . أهجه: أرمه. ٦١/١٧/١٠٠املفضليات  ) ٢(

 .يف الوجوه، وهي ا أظهر/ اجللد وأكثر ما تكونلون مغاير للون : الشامة
: وحفـاً . أبصر وعلم وأحسن  : آنس. ذهب: توىل. ١٢/٣٨/١٨٢املفضليات  ) ٣(

 .أسوداً: بينهما. ما غزر وأثت أصوله واستودت من الشعر: الوحف
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٦٢٥

  :)١(وجند لسويد اليشكري يف وصف الصحراء قوله
  

  وفـالٍة واضــٍح أقرابهــا    
  

        عالقَـز فَـترمثـلُ م باليات  
فشبه الصحراء بإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اخلواصـر،     
  .فمصدر هذه الصورة بعض أجزاء اإلنسان

ذه الصورة اإلنسانية عن طريق اإلشـارة إىل        وقد يكون مصدر ه   
 واصـفاً   ى يف قول الـشنفر    ،بعض أعمال اإلنسان مثل الشرب الً وِعالً      

  :)٢(سيوف الصعاليك وإلفها الدماء لكثرة ما ضربوا فيها
  

  تراها كأذناب احلسيل صـوادراً    
  

  وقد لت من الـدماء وعلَّـت        
ه، اإلنسان فقال   وقد شخص املزرد السهام فجعلها تكره كما يكر         

  :)٣(يف وصف صالبة درعه، وعدم متكن السهام من اختراقها
  

  ومسفوحةً فـضفاضةً تبِعيـةً    
  

  وآها القتري جتتويها املعاِبـلُ      
  
  ــــــــــــــــــــــــ

جوانبـها وأطرافهـا،    : أقراـا . صحراء: فالة. ٢٣/٤٠/١٩٣املفضاليات  ) ١(
: مرفت القزع ، بائدات عالماا : باليات. ا جرداء ووضوحها التساعها وكو  

وجعل عالماا بائدة لبعـد عهـدها      . بقايا الشعر يف الرأس   : متكسره والقزع 
 .بالناس

هو : الصدر. مجع حسيلة وهي أوالد البقر    : احلسيل. ٢٧/٢٠/١١١املفضليات  ) ٢(
 .رىشربت مرة أخ: شربت علت: لت. االنصارف عن املاء بعد الري منه

 .٥٠٨ :تقدم ص) ٣(
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٦٢٦

  :)١(ومثله قول احلرث بن ظامل عن سالحه
  فتكت به كما فتككت خبالدٍ    

  
  وكان سالحي جتتويِه اجلماجم     

إنسان ينقب ويبحث عن بغيته مصوراً      وشبه املخبل السعدي املنية ب      
يف ذلك استسالمه للقدر وإيقانه بوقوعه عليه أينما كان، فليس له من أمامه      

   :)٢(مهرب وذلك قوله
  لَتنقِّـبن عـين املنيــة إ    

  
       كْـمنّ اهللا ليس كحكمه ح  

ومثل هذه الصورة قول األسود بن يعفر حني شبه املنية واألقـدار              
  :)٣(ه، يطارده من خمرم إىل خمرم وطريق إىل طريقبإنسان يقفو أثر

  إن املنية واحلتـوف كالمها   
  

  يويف املخارم يرقبـاِن سـوادي       
  لن يرضيا مين وفـاء رهينةٍ      

  
  من دون نفسي طاِريف وتـالِدي       

    

ويف البيت الثاين صورة من العالقات اإلنسانية يف التعامـل حـني            
 وكذلك املنايا واألحداث الـيت      ،"رهينة"يرهنون ما يؤكد صدق املعاملة      

تالحقه أحس أا ال تطلب منه رهناً أوثق من نفسه، دون أمواله القدميـة              
  ــــــــــــــــــــــــ

يعـود إىل   ) به(والضمري يف   . ضربت فقتلت : فتكت. ٦/٨٨/٣١٢املفضليات  ) ١(
  :سيفه وقد تقدم ذكره يف قوله قبله
  علوت بذي احليات مفرق رأسه    

  
  وهل يركب املكروه إال األكـارم       

 .تكرهه: حتتويه  
  .٣٩/٢١/١١٨، املفضليات ٣٢٦/٦٠٤ :البيت تقدم ص) ٢(
 .٧/٤٤/٢١٦-٦املفضليات . ١٩٦/٦٠٢ :تقدما صالبيتان ) ٣(
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٦٢٧

اإلنـسانية  والطارف والتالد من أدوات احلياة      " طاريف وتالدي . "واحلديثة
  .فهو مصدر ثالث هلذه الصورة الفنية

د معه   فيها بإنسان يقامسه وسادة، يرق     "اهلَم"وله صورة أخرى مثّل     
  :)١(حيث يرقد على وساد واحد، وهي قوله

  

  نام اخللي وما أحسن رقـادي     
  

  واهلَم حمتضر ِلـدى ِوسـادي       
: وشبه سالمة بن جندل الشباب والشيب بإنسانني يتطاردان أوهلما          

 جاد يف طلبه، حريص على -وهو الشيب -: مسرع جاد يف هربه، وثانيهما    
  :)٢(اللحاق به، وذلك يف قوله

  

  ى الشباب محيداً ذو التعاجيب    أود
  

  أودى وذلك شأو غـري مطلـوب        
ـ          هـوىل حثيثاً وهذا الشيب يطلب

  
  لو كان يدركه ركـض اليعاقيـب        

    

بل بإنسان يفتدي نفسه من كيد يراد       اإلوشبه عوف بن األحوص     
  :)٣(يف قوله–به أو عدو أحكم أسره 

  

  إذا الشولُ راحت مث مل تفـد حلمهـا        
  

     ا ذاقهـا   بألباالـسنانَ عقري  
    

فإبله تفتدي حنرها بدرا وغزير لبنها يقدم ألضياف الشاعر، فـإن     
  ــــــــــــــــــــــــ

. أشـعر : أحـسن . اخلايل من اهلموم  : اخللي. ٤٤/٢١٦البيت مطلع املفضلية    ) ١(
 .خمديت: وسادي. حاضر: حمتضر

 .٥٥٤، ١٩٤، ٩٠ :البيتان تقدما ص) ٢(
 .٤٠٩ :البيت تقدم ص) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٢٨

  .مل تفعل ذلك سلط سيفه على رقاا وأعلمله يف حنورها
  :)١(كما شبه سويد قدور قومه بقوٍم قد امتألت بطوم شبعاً فقال

  وإذا هبت مشــاالً أطعــموا     
  

  ــع جــشبعاٍت مل ت ــدور م   يف ق
متالء خاص باإلنسان وكل ذي روح، لكنه يف اإلنـسان          فالشبع ا   

  .أظهر ملا حيب من العقل والتعبري عن بعض ما يعتريه
وقد أضاف الشاعر إىل هذا املصدر صورة أخرى من بابه وهـي             

  .اجلوع تأكيداً منه هلذا التشخيص
  :األجناس البشرية: ثانياً

 تشري  وقد أحصيت من هذا النوع مخسني صورة، منها الصور اليت         
إىل البدو كما يف قول مقّاس يف تعيري أعدائه رم لعدم صربهم على شدة              

  :)٢(احلرب
  تذكرت اخليلُ الـشعري عـشية     

  
  وكنا أناساً يعلفـون األياصـرا       

فجعل تذكر اخليل الشعري عالمة على أهل القرى الذين يعلفون من             
م أهـل  هم حشيشاً كناية على كـو لمزارعهم الشعري، وجعل علفهم خلي    

  .بادية صرب على البؤس واجلفاء وضراوة احلروب
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤/٤٠/١٩٤ املفضليات .٤٧٥ :البيت تقدم ص) ١(
. يطعمون دوام العلف وهو احلشيش وحنوه: يعلفون. ٣/٨٥/٣٠٦املفضليات ) ٢(

مجع آصره وهي كساء جيمع فيه العلف يأتون به من املرعى خليلـهم   : األياصرا
 .لكوا مقربة ال تسرح
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٢٩

ومثلها قول املمزق العبدي نافياً عن قومه صفة رعاية الغنم اليت من            
شأا كثرة السمن واالجتار به، وكان العرب ينتقصون رعاء الشاء ويرون           

  :)١(القوة يف رعاة اإلبل
  وأن لِكيزاً مل تكن رب عكَّــةٍ       

  
   تحرنْ صحجـاجهم فتفرقـوا    لَد   

شـهر احلـرم بعـد      فقومه أصحاب خيل وسالح حاملا تنتهي األ        
  .انصرافهم من احلج يلجؤون إليها

ومن قبيل هذه الصور تصوير املرقش األكرب هيئة الذئب حني أعطاه    
   :)٢(قطعة من اللحم فانصرف عنه فرحاً ا بقوله

  وملا أضأنا النار عنـد شوائنــا      
  

  للوِن عـابس  عرانا عليها أطلس ا     
  نبذت إليه حزةً مـن شوائنــا        

  
       حياًء، وما فحشي على من أجالس  

  فآض ا جذالنَ يـنفُض رأسـه        
  

       املخـاِلس ِب الكَِميهكما آب بالن  
فقد شبه الذئب حني فرح ذه القطعة بالفارس الشجاع الراجـع             

  .بالغنيمة من ميدان املعركة
اية احلمار الوحشي ألتانـه عنـد     مح -رضي اهللا عنه  –وشبه متمم   

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٣٠/٤٣٤املفضليات ) ١(
أغـرب اللـون إىل   : جاءنا أطلس اللون : عزانا. ١٦/٤٧/٢٢٦-١٤املفضليات  ) ٢(

. رميـت : نبذت. ÷مقطب الوجه كريه  : عابس. ه الذئب السواد أقرب، عىن ب   
: الكمي. رجع: آب. حيرك: ينفض. فرحاً: جذالن. رجع: آض. قطعة: حزة

  .الشديد الذي ال يربح مكانه يف احلرب: احملالس. الفارس الشجاع كامل العدة
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٣٠

  :)١(فرارمها من الصياد، وجميئه خلفها بالفارس حيمي رفاقه يف قوله
  أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت    

  
  عزجالً كما حيمي النجيد املُـشرِ       

وشبه احلصان وهو يطرد احلمر فيصرعها بالرجل الكرمي يطرد إبله            
  :)٢(فيعقرها للناس وذلك يف قول مزرد

لُ عــانةً     متغايـاٍت وإن ي زرب  
  

  يذرها كذوٍد عاث فيها خمايـلُ       
يريد أن فرسه يعقر العانة فيذرها كالذود اليت تعقر عند التفـاخر              

  .باجلود
وشبه عوف بن عطية نفسه وما اعتراه حني وقوفه بديار حمبوبتـه            

   :)٣(بالسكران يف قوله
     ِبــنيالً ما تا أُص وقفت  

  
  قـولَ إال ِسـرارا    لسائلها ال   

  كأين اصـطبحت عقاِريـةً      
  

  تصعد باملرء ِصـرفاً عقـارا       
  :)٤(وشبه عمرو بن األهتم البخل باللص يف قوله  

  ذريين فإن البخـل يـا أم هيـثمٍ   
  

      لصاحل اخالٍق الرجاِل سـروق  
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .١٧/٩/٥٠ املفضليات .٢٠٩ :البيت تقدم ص) ١(
. مجع غاية وهي مدى السابق    :  غايات .سابق: مربز. ٢١/١٧/٩٦املفضليات  ) ٢(

 من  ١٠ إىل   ٣ما بني   : ذود. يدعها: يذرها. قطعة من إناث محر الوحش    : عانة
 .مرائي ومفاخر: خمايل. أفسد: اإلبل عاث

  .٢٦٩، ٢٠٤: ، وتقدمت ص٥٧٣ :األبيات تقدمت ص) ٣(
 .٤/٢٣/١٢٥ املفضليات .٣٢٤ :البيت تقدم ص) ٤(
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٦٣١

فلكون البخل يغطي على سائر صفات الرجل فيكون مذموماً بـه،        
ملال فيخفيه فيجعل الرجل مملقاً فقرياً فكذلك البخـل  فقد أشبه من يسرق ا   

  .يذهب بصاحل األخالق
 حال  -وهو جنم يلي الثريا وقبل اجلوزاء     –وشبه أبو ذؤيب العيوق     

طلوع اجلوزاء آخر ليل الصيف، برابئ العيب امليسر وهو رجل جيلس على            
مكان مرتفع يرقب القداح لضمان صحة اللعب، وذلك قوله يصف وقت           

  :)١(احلمار الوحشي وأتنه املاءورود 
ـ         فَوردن والعيوق مقعد رابئ الـ

  
     ظِْم ال يتتلَّـعاِء فوق الـنبرـض  

  :العالقات اإلنسانية: ثالثاً  
  :)٢(كتشبيه شن الغارة بالزيارة يف مثل قول اجلميح األسدي

س ِقـِني إن مل أُِزرــســال تامـر  
  

  غَطَفَانَ موكب جحفـِل دهـمِ       
صاحب الدين كمـا يف     " الغرمي"أو تشبيه معاودة الطيف مبعاودة        
  ــــــــــــــــــــــــ

قوم : الضرباء. جملس: مقعد. أي أتني املاء  : وردن. ٢٩/١٢٦/٤٢٤املفضليات  ) ١(
يطلق على الثرياء وعلى اجلوزاء واملعـىن هنـا         : النظم. يضربون قداح امليسر  

يستدعي اجلوزاء ألنه ال يكون فوقها إال عند طلوعه ىخر الليل أيام القـيظ              
حني اشتداد احلر وحاجة احليوان إىل ورود املاء وهو الوقت الـذي وصـف              

ويكون فوق الثريا يف آخر ليل الشتاء عند مغيبها وهو وقت غري مراد             . الشاعر
 .٢٦٤:  وتقدم ص.ال يتقدم وال يرتفع: يتتلع. هنا

 .٤٩٢ :البيت تقدم ص) ٢(
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٦٣٢

  :)١(قول سلمة بن اخلرشب
  

  تأََوبه خيال مـن سـلَيمى     
  

       كما يعتاد ذا الديِن الغـرمي  
  .فالغرمي هو الدائن  

  :)٢( األخذ بالثأر بالقرض يف قولهىومنها تشبيه الشنفر
  

  جزينا سالمان بن مفِْرج قرضها    
  

   مت أيـديهم وأزلّـتِ    مبا قد  
وذلك على سبيل االستعارة العنادية التهكمية ألنه من تسمية الشيء     

  .بضده
حني ذهبت عنه غوايته وما   وشبه األخنس بن شهاب الصبا بالعارية       

كان يعتاده فيه من الطيش واجلهل ببلوغه سن الكهولة ورجحـان عقلـه             
  :)٣(وغلبته عاطفته، وذلك قوله

  

  صحاِبي لغواةوقد عشت دهراً وا   
ــحابيت   صـــــــــ

      اِني الذين أصـاحبلْصأولئك خ  
  ...      

  فأديت عين ما استعرت من الصبا     
  

      وللمال عندي اليوم راع وكاسب  
    

كما شبه مزرد هجاءه ألعدائه وبعثه بقصائد اهلجاء إليهم باهلديـة           
  ــــــــــــــــــــــــ

 .راجعه: تأوبه. البيت مطلع املفضلية السادسة) ١(
هم القوم الذين أسروه فـداًء،      : سالمان بن مفرح  . ٢٩/٢٠/١١٢املفضليات  ) ٢(

 .قدمت: أزلت. اتل أبيهومنهم ق
 .٣٠٤، ٧/٤١، ٥ املفضليات .٤٤٢ :األبيات تقدمت ص) ٣(
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٦٣٣

  :)١(على سبيل االستعارة العنادية التهكمية، وذلك قوله
  دي وإن أقـل  كذاك جزائي يف اهلَ   

  
  فال البحر مرتوح وال الصوت صاِحلُ       

ار من ميدان املعركة ألمواله بالباذل هلا، والبذل        وشبه سلمة ترك الفَ     
صفة إنسانية تنبئ عن السخاء لكنها هنا جاءت على سبيل االستهزاء بـه،         

  :)٢(استعارة عنادية كمية، وذلك قوله خماطباً عامر بن الطفيل
  خاض البـزلَ مث ِعـشارها    بذلت املَ 

  
  ومل تنه منها عن صفُوٍف مظَـاِئرِ        

   
الصور اليت تشري إىل بعض أحواهلم يف احلـرب والـسلم       : ومن أنواعها 

  :واجلدب وأخالقهم عامة
ب عن طريق وصفهم لبعض صور الفاقـة   دمثل تصويرهم شدة اجل   

ول عوف بـن   يف ق-مثالً–اليت تعاين منها بعض الفئات منهم كاملرضعات     
  :)٣(عطية

  

   فمازادين الـشيـب إالّ نــدى  
  

  إذا استروح املرضعات الِقتـارا      
فإنه يزداد كرماً حني اجلدب وهو الوقت الذي يستروح فيه الفقراء            
  ــــــــــــــــــــــــ

إشارة إىل وصفه شعره وقوته وما فيه مـن       : كذاك. ٦٢/١٧/١٠٠املفضليات  ) ١(
. خمرج كـل مائـه  : منـزوح. املهاداة شبه اهلجاء ا : اهلدي. سالطة اللسان 

 .من الصحل وهو حبة الصوت: صاحل
 .١١/٥/٣٨ املفضليات .٥٣٠ :البيت تقدم ص) ٢(
 .٨/١٢٤/٤١٣ املفضليات .٤٢٨ :البيت تقدم ص) ٣(
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٦٣٤

ريح شواء اللحم؛ وخص املرضعات منهم لشدة فاقة أكثرهن، وملا يعتريهن           
  .من شدة اجلوع الستنفاد الرضيع طاقتهن

هم لبخل بعضهم يف حكاية أقواهلم وتصوير أفعـاهلم         ومنها تصوير 
كما يف قول معاوية بن مالك مفتخراً بكرمه ومعرضاً ببخل وسوء أخالق            

  :)١(قوم آخرين
  

  بل ال نقـول إذا تبـوأ جـريةٌ        
  

  إنّ احمللــة شــعبها مكــدود  
  إذ بعضهم حيمي مراصـد بيتـه      

  
       عن جاره وسـبيلنا مـورود  

    

ؤدية إىل البيت مظهر من عالقات النـاس        فصورة محاية املداخل امل   
ببعضهم، حيث توجد فئة يزداد شحها حىت متنع الناس عن الوصـول إىل             
بيوا حرصاً كيال يقدموا هلم حق الضيافة، أما الشاعر فطريق داره مفتوح            

  .يسلكه من شاء
أو قول عوف بن األحوص عن أخالقه ووصـفه قـدره خماطبـاً             

  :)٢(زوجه
  

  يل عـن خلـيقيت    فال تسأليين واسأ  
  

  هاي القدر مـن يـستعري     إذا رد عافِ    
ـ        ا يرقبوـا  ـوكانوا قعوداً حوهل

  
ـ        هـا ن ينريـوكانت فتاة احلـي مم

    

فهذه صورة من أخالقهم يف استعارم اآلنية من بعضهم وتـركهم    
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٠٤/٣٥٦-٩ املفضليات .٤١٠ :البيتان تقدما ص) ١(
 .١٣٩ :البيتان تقدما ص) ٢(
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٦٣٥

شيئاً من الزاد فيها حني إرجاعها، كذلك صورة اجتماعهم حول القـدور            
  .فيهاوتعاوم يف إنضاج ما 

ومن تصويرهم لبعض أحواهلم يف احلرب إراحتهم اخليـل وعـدم           
  :)١(ركوا أثناء التوجه إىل العدو وقيادا خلف اإلبل كما يف قول سلمة

  مقرن أفراس لـه برواحـــل      
  

  ِرفغاولنهم مـستقبالت اهلـواجِ      
  :)٢(وقول مقاس مهدداً خصمه  

  أوىل فأوىل يا امرأ القيس بعـدما      
  

  طـي احلـوافرا   خصفن بآثار امل    
ومنه تصوير بشر لعادة جز النواصي عند األسر، وافتخاره بعـدم             

  :)٣(وقوع ذلك عليه
  رأتين كأفحوص القطاة ذؤابـيت    

  
  ومامسها من مـنعم يـستثيبها       

ومنه استعانة املكروبني عند طلبهم الغـوث والنجـدة بالـصراخ             
       واملناداة بأمساء أناس بأعيا م وبالقلة عامة كما    والصياح وسط بيوت احلي

  :)٤(ة بن عمرو مفتخراً بنجدة قومه ملن فعل ذلكشيف قول خرا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٥/٣٨ املفضليات .٥٣٠ :البيت تقدم ص) ١(
ابن حبر بن امرؤ القيس هو . صيغة توعد : أوىل فأوىل . ٨٥البيت مطلع املفضلية    ) ٢(

 .تبعن يعين اإلبل: خصفن. زهري بن جناب الكليب
أطـراف شـعره    : ذؤابيت. مكان، بيتها : أفحوصها. ٧/٩٦/٣٣١املفضليات  ) ٣(

 .آسر يريد الثواب: منعم. وضفائره
 .٧/٩٦/٣٣١املفضليات . ٦٤٧ :البيت تقدم ص) ٤(
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٦٣٦
  مصاليت ضرابون يف حومة الوغى    

  
  إذا الصارخ املكروب عم وخلـال       

    
املعتقـد والثقافـة واآلالت   (مصادر هلا صلة وثيقـة باإلنـسان     : رابعاً

  )واألدوات
لباسهم وزينتهم أو   مثل الصور النابعة عن معتقدام أو ثقافام أو         

  :مطاعمهم ومشارم أو أدوات احلضارة عامة، وسأشري إليها مبا يلي
  : املصدر العقدي-أ

وجدت للشعراء يف املفضليات سبع صور نابعة من صميم العقيـدة     
والرقى  واالستشفاء ا أو التطري أو النحـر         اجلاهلية القائمة على التعاويذ     

فات واألباطيل ومن ذلك تـشبيه سـويد   لألصنام والطواف عليها أو اخلرا   
  :)١(لكالم حمبوبته بالرقية كما يف قوله

  

  فدعاين حب سـلمى بعـدما     
  

       ـ ذهب اجلـدة مـين والر يع  
  خبلتين مث ملــا تـشفــين       

  
       ففؤادي كل أوب ما اجتمـع  

  ودعتـين برقاهــا إــا      
  

       ترتل األعصم من رأس اليفـع  
  .ى افكالمها مؤثر كالرقية اليت يستشف  

يهـا التمـائم   علوكانوا يعوذون خيلهم بالرقى من العني ويعقدون  
  ــــــــــــــــــــــــ

: أوب. بأول الـشبا : الريـع . القوة: اِجلدة. ١٩/٤٠/١٩٢-١٦املفضليات  ) ١(
 .أعلى اجلبل: اليفع. الوعل يف يديه بياض: األعصم. وجٍه
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٣٧

  :)١(كما يف قول سلمة
  تعوذ بالرقى من غـري خبـلٍ    

  
      وتعقد يف نواصيها التمـيم  

وشبه سالمة بن جندل أعناق خليه وقد لطختها الدماء باألنصاب            
  :)٢(اليت يذبح اجلاهليون عليها قرابينهم فقال

  لـدماء ــا   والعاديات أسايب ا  
  

  كأن أعناقها أنـصاب ترجيـب       
كما افتخر عوف بن عطية بعدم تشاؤمهم بالطري لثقتهم بقـوم             

  :)٣(وإميام بعلو سعدهم فقال
  نؤم البالد حلـب اللقـاءِ     

  
  وال نتقي طائراً حيـث طـارا        

  سنيحاً وال جاريـاً بارحـاً       
  

  على كل حاٍل نالقـي اليـسارا       
ثري هلـا يف    أأميام أو مشائلهم، فإا ال ت     فال يهمهم مرور الطري عن        
  .احلوادث، وهم واثقون بالغلبة على األعداء

وربيعة بن مقروم فرح حبسن حظ قومه وارتفاع سـعدهم لعـدم            
مرور ظيب مكسور القرن من أمامهم وكانوا يتشاءمون مبروره وهو علـى            

  :)٤(هذه الصفة، وذلك قوله
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٦/٤٠ املفضليات .٣٨٩ :البيت تقدم ص) ١(
 .٢٢٥ :البيت تقدم ص) ٢(
 .٢٧/١٢٤/٤١٥-٢٦ املفضليات .٤٧١ :البيتان تقدما ص) ٣(
: أسالتنا. جعلته حلماً : موضع استلحمت : جراد. ٢٣/١١٣/٣٧٨املفضليات  ) ٤(

 .رما حنا
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٣٨
  ويوم جراد استلحمت أسـالتنا    

  
  مل ميرر لنا قـرن أعـضبا      يزيد و   

ـ وكانوا يعتقدون بأن دماء امللوك شفاء من مرض الكَ           ب، ومـن   لَ
ذلك قول عوف بن األحوص مستهتراً برجل من قومه اشتط عليهم بعـدم       
قبوله رجالً منهم يفعل فيه ما يشاء بدالً من أخيه، كل ذلك احتقاراً هلـم               

  :)١(حىت يشتفيفهو يريد أن يقتل منهم 
  ين حجر بن عمـرو    فهل لك يف ب   

  
ــه-   ــه وأجهل    والُء-فتعلم

  أو العنقاء ثعلبة بـن عمـــرو        
  

  دماء القوم للكلـيب شـفاءُ       
ومل أر للديانة النصرانية أثراً يف شعرهم إال يف صورتني منها تشبيه              

  :)٢(املرقش األكرب لصوت البوم ليالً بصوت النواقيس يف قوله
  وتسمع تزقاًء من البـوم حولنـا      

  
   بعد اهلدوِء النـواقس    كما ضربت   

    

والصورة األخرى مبنية على اعتقاد بعض العـرب بـأن رمـاح            
النصارى ال تؤثر لكوم أهل ديانة وشفقة أو أم ضعفاء خوارون، وقـد             

  ــــــــــــــــــــــــ
والد امرئ القيس أحد ملوك     :  حجر بن عمرو   ١٤/٣٥/١٧٥-١٣املفضليات  ) ١(

انظر مجهرة  . كنده وقد ملكه أبوه على بين كنانة وبين أسد، وهم الذين قتلوه           
بـن  " مزيقياء"ثعلبة بن عمرو هو ابن عمرو       : والعنقاء. ٤٢٧أنساب العرب   

يمن واجتـه إىل    عامر ماء السماء من األزد ملك بعد أبيه حني خروجهم من ال           
والعنقـاء  . ٢٩٥الشام ومن ساللته ملوك  غسان انظر مجهرة أنساب العرب           

 ..لقبه لطول عنقه
 .٢٣٦: تقدم ص) ٢(
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٣٩

  :)١(نفى هذا االعتقاد فقال جابر بن حين التغليب
ـ        اـوقد زعمت راء أن رماحن

  
  رماح نصارى ال ختـوض إىل الـدمِ       

  :فة العامة الثقا-ب  
يستمد الشعراء يف حاالت كثرية مادة صـورهم مـن الثقافـة،            
كاألخبار التارخيية اليت أطلعوا عليها، واحلكم واألمثـال الـيت مسعوهـا،            

  .واألساطري اليت طاملا ترددت على مسامعهم
وقد وجدت يف املفضليات ست عشرة صورة استمدها أصـحاا          

 عن آبائه، وهـو     -رضي اهللا عنه  – من ثقافتهم، منها قول متمم بن نويرة      
  :)٢(يتذكر من مات منهم

  أفنـــني عـــاداً آل حمـــرق
  

  فتركنهم بلداً ومـا قـد مجعـوا         
  وهلن كان احلارثان كـــالمها      

  
  وهلن كان أخـو املـصانع تبـع         

  فعددت آبائي إىل عـرق الثـرى        
  

  فدعوم فعلمت أن مل يـسمعوا       
 سلسلة نسبه يدعو آباءه إىل      فقد عدد ممن سلف أمماً وملوكاً، وتتبع        

  .فلم جيبه منهم أحد. آدم عليه السالم
من مثل قول املررد    )٣(ومنها ما عددت من أمثلة الرمز األسطوري      

  ــــــــــــــــــــــــ
شاعر تغلِبي كان صديقاً المرئ القيس، خرج معد        . ٢٢/٤٢/٢١١املفضليات  ) ١(

 .١١٨: ، وتقدمت ص٢/١٠٣األعالم . إىل أنقرة
 .١٤٢: واألخري تقدم ص، ٥٤-٤٢/٩/٥٣-١٠املفضليات ) ٢(
 . من هذا البحث١٥٨ :انظر ص) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٤٠

  :)١( عن عدم نسيانه حلبيبته ما دام قمري يسجعخزاربن ا
ـ       بنـاس ذكرهــا   دهرما أنا ال

  
         ما غدت ورقاء تدعو سـاق حـر  

سـاق  "مام بأنه نوح على ذكرها      والعرب يفسرون سر سجع احل      
رمن مرثية   -نفسه–كما جاء يف قول متمم      " اهلديل "-أيضاً–ويسمى  " ح 

  :)٢(أخرى يف أخيه
  دعون هديالً فاحتزنـت ملالـك     

  
  ويف الصدر من وجد عليـه صـدوع     

ويضرب يف عدم الفرقة، " كندماين جذمية"ومنها قصة املثل املشهور       
لعرب وهو جذمية بن األبرش، كان قـد        وهو يرجع إىل قصة ألحد ملوك ا      

اختذ الفرقدين ندميني له، جيلس وحده يصب لنفسه كأساً وهلما كأسني إىل            
أن يتصرم الليل واستمر على ذلك مدة، مث ملا أعاد إليه مالك وعقيل ابنـا               

 -وكان قد اختطفتـه اجلـن     –فارج القضاعيان ابن أخته عمرو بن عدى        
. كانا ندمييه دهراً قيل أربعني سنة مث قتلـهما        حكمهما، فاختارا منادمته، ف   

  :)٣(وقد ضرب متمم هذا مثالً ملالزمته أخيه مالك فقال
  ــــــــــــــــــــــــ

وساق حر واهلديل إما مها ذكر احلمـام أو         . ٥/١٦/٩٣البيت يف املفضليات    ) ١(
أو اهلديل فرخ كان على عهد ) سوق وهدل (فرخه كما جاء يف القاموس مادة       

 .نوح مات ضيعة أو اختطفه صقر، فمامن محامة إال وهي تبكيه منذ ذلك احلني
 ).هدل(انظر القاموس 

 .١٦٥ :تقدم ص) ٢(
وانظر فصل املقال يف شرح كتاب األمثال أليب عبيـد          .١٦٦: صالبيت تقدم   ) ٣(

 .٢٣٤/٢ واملستقصى للزخمشري ٣٩٧ و٢٥٧البكري 
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٤١
  وكنا كندماين جذمية حقبـــة    

  
  من الدهر حىت قيل لـن يتـصدعا         

  :)١(ومنها قول بشر بن أيب خازم  
  .أحق اخليل بالركض املعار: وجدنا يف كتاب بين متيم

متوارثاً لدى العرب يف كتاب قـدمي       فهو يشري إىل أنه وجد ذلك       
  .نسبه إىل بين متيم

وهذا سنان بن أيب حارثة املري يفتخر بعفافه وأنه ال يقترف شـيئاً      
  :)٢(من الفواحش حىت خيرج ابن مياد من قربه فقال

ـ        اـوال أجيء بـسوءات أعريه
  

  حىت يؤوب من القرب ابن ميـاد        
 تعديه عليه، وأنه إن      عبداهللا بن عنمة الضيب احد أعدائه  من        وحذر  

مل يكف شره عنه، سيجين عليهما حرباً ضروساً شنيعة كحرب داحـس            
والغرباء فرسي قيس بن زهري العبسي والذي قد جرت بـسبب شـؤمهما        

   :)٣(قولهحرب قوية بني عبس وذبيان، وذلك 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . املعار املسن أو املضمر أو املرح٥١/٩٨/٣٤٤املفضليات ) ١(
ثال وفيها أمثلة مبعنـاه     ومل اجد املثل يف كتب األم     . ٧/١٠١/٣٥١املفضليات  ) ٢(

ونسبة . ٢٠٣/١ وجممع األمثال ٢٩٣/١-٢٩١انظر مجهرة األمثال أليب هالل    
األنبـاري، واكتفـى    ابن  ابن مياد رجل من عذرة ومل ينسبه        : احملققان فقاال 
 .١٢١٠/٣:رجل معروف ص: التربيزي بقوله

: مكـروب . كف نفسك عنـا   : ازجر محارك . ٥/١١٥/١٨٣-٤املفضليات  ) ٣(
  .١٠٠ والبيتان تقدما ص .دمشدو
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٤٢
  فازجر محارك ال يرتـع بروضـتنا    

  
  إذاً يرد وقيد العـري مكـروب        

   داحس لكم  وال يكونن كمجرى    
  

  يف غطفان غداة الشعب عرقوب      
وكان سبب هذه العداوة تنازعهما يف رهان وقع بينهم على فـرس       

  :يقال له
، فحذر أن يكون ما جينيه هذا الفرس من الشر علـيهم            "عرقوب"

  .كما جىن داحس على غطفان أصل قبيليت عبس وذبيان
: جلـون فـارس ا  "ولعلقمة بن عبدة يف بيان آثار حرب ممدوحـة          

احلارث بن أيب مشر الغساين، اليت أشبهت آثار ما نزل بثمود لقتلهم ناقـة              
  :)١(صاحل عليه السالم، وذلك قوله

  

  فداحض" سقب السماء "رغَا فوقهم   
  

  بشكتـه مل يستـلب وسلــيب      
فضرب قوم صاحل هلم مثالً،  ورمز إليهم بسقب السماء وهو ولد               

  .هاالناقة الذي خرج من بطنها ملا قتلو
" صناجة العـرب "ومنها تشبيه زبان بن سيار املرى نفسه باألعشى  

  ــــــــــــــــــــــــ
ولد ناقـة   : سقب السماء . صوت البعري : الرغاء. ٣٦/١١٩/٣٩٥املفضليات  ) ١(

. يفحص األرض برجليه  : داحص. صاحل ونسبه إىل السماء لكونه معجزة إهلية      
: سليب. مل يؤخذ سلبه وهو ما عليه من السالح       : مل يستلب . سالحه: شكته
  .هوالبيت خرب متعلق بقوله قبل. مسلوب

  كأن رجال األوس حتت لبانـه     
  

  وما مجعت جل معاً وعتيـب    
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٤٣

  :)١(الشاعر املشهور، وذلك يف قوله حمذراً أعداءه
  يطيفون باألعشى وصـب علـيهم     

  
      لسان كصدر اهلندواين صـارم  

والشاعر ثعلبة بن عمرو العبدي موقن باملوت وأنـه ال منجـا وال          
 اجلزيرة وهو حصن غمدان أحـد       مفر منه حىت لو اعتصم بأمنع حصن يف       

  :)٢(حصون ملوكها ألدركته املنية وألحاط به القدر، وقد قال
  قتالَ امرئ قد أيقن الدهر أنــه      

  
        من املوت ال ينجو وال املوت جامف  

  ولو كنت يف غُمدانَ حيرس بابـه       
  

      أراجيــل أحبوش وأسـود آلـف  
   

  :سان من اآلالت واألدواتويشمل كل ماله صلة باإلن
كاللباس والزينة والطيب واأللعاب واملطاعم واملشارب والصناعات       

  :واحلرف وآالت احلرب وسائر األدوات
  

  : الصور اليت مصدرها اللباس والزينة-١
 منها تشبيه لون الفرس     -وقد أحصيت منها أربع وأربعني صورة     –

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الشاعر الكبري شبه نفسه به: األعشى. ٢/٣٥٣املفضليات ) ١(
  :متعلق بقوله قبله عن عتاده احلريب :وقوله قتال .٥١٤، ٣٩٨:تقدم ص  )٢(

  به أشهد احلرب العوان إذا بـدت      
  

  نواجذها وامحر منها الطــوائف      
. حصن منيـع بـاليمن    : وغمدان... ا شهدا قاتلت قتال   وهو مصدر أي إذ     

  .حية: أسود. حبش: أحبوش. رجالة: أراجيل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٤٤

  :)١(فرسهبالفضة كما جاء يف قول سلمة بن اخلرشب يف نعت 
ـ        اـكأن مسيحيت وِرق عليه

  
ـ         ذميـمنت قرطَيهما أذن خ

  :)٢(ومثله قول عبداهللا بن سلمة يف حصانه  
  تعلى عليه مسائح من فـضـة     

  
  وثرى حباب املاء غـري يبـيس        

  :)٣(وشبه احلصني  بن احلمام اهلجاء بالربد املسهم يف قوله  
  وآل لقيط إنين لن أسوءهــم     

  
      ما  إذاً لكسوت العمبرداً مـسه  

ائد اهلجاء الـيت    صوشبه املزرد القصائد بالقالئد يتحلى ا، يريد ق         
  :)٤(يتناقلها الناس فتالزمهم كما تالزم القالئد األعناق، وذلك قوله

  وقلقلته حىت كـأن ضـلوعه     
  

  سفيف حصري فرجتة الروامـلُ      
فقد هزل وذهب حلمه حىت بدت أضالعه حتت جلده، وبـدا مـا        

  .قلة اللحم كفرج احلصريبينهما ل
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٤ :البيت تقدم ص) ١(
 .٥٩١ :البيت تقدم ص) ٢(
. من األزد وأبوهم لقيط بن مالك بن فهم       : آل لقيط . ٣٥/١٢/٦٩املفضليات  ) ٣(

لشاعر خيص  ، لكنين أظن ا   ٥٠٠، واالشتقاق   ٣٨٠انظر مجهرة أنساب العرب     
: املسهم. اجلميع: العم. قوماً من قبيلة بين سهم بن مرة، ومل أجد هلم فيهم نسباً

 .املخطط
مساع قصائد : مساعها. يعين اإلبل اليت أخذوها:  تردوها١٧/١٥/٧٨املفضليات ) ٤(

 .٢٦٩:  تقدم ص.اهلجاء
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٦٤٥

وقد عرض الشاعر هذه الصورة ثانية مع التركيز على األضـالع           
   :)١(وإظهار درجة جتردها من اللحم فشبهها بالسهام يف دقتها فقال

  

      عوج كـأن مـضيغ رهـاله طُح  
  

  قداح براها صانع الكف نابـلُ       
نعل تشبيه احلارث بن حلزة ما تطاير من        : ومن صور اللباس والزينة     

  :)٢(ناقته بأجزاء الفراء، يف قوله
  

ـ     ِذخ   ٍم نقائلها يطــرن كـأقـ
  

  ـطاع الفراء بصحصح شـأسِ      
  :)٣(ومنها تشبيه عبدة بن الطبيب أعراف خيلهم باملناديل يف قوله  

  مثت قمنا إىل جـرٍد مـسومـة     
  

  أعرافهـن أليـدينا مناديــلُ      
  :)٤(وشبه ربعة بن مقروم الشيب بالقناع يف قوله  

  

  فإما أمس قد راجعـت حلمـي      
  

         والح علي مـن شـيٍب قنـاع  
قوله يصف سري    يف   -خاصة–وشبه سويد الليل باللباس أو بالدرع         
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦/١٧/٦٩١ املفضليات .٢٧٠ :البيت تقدم ص) ١(
السرائح اليت تنعل ا مـن      : نقائلها. متقطعة: خذم. ٨/٢٥/١٣٣املفضليات  ) ٢(

خشن : شأس. املوضع املستوي : صحصح. الفرو: الفراء. أجزاء: أقطاع. احلفا
 .غليظ

 .١١٥ :البيت تقدم ص) ٣(
  : وجواب إما قوله بعده٣/٣٩/١٨٦املفضليات ) ٤(

  فقد أصل اخلليل وإن نـآين     
  

  وغب عدوايت كأل جـداع      
 . ثقيل غري مريئأي كأل وخم ومرعى  
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٦٤٦

  :)١(خيله بالليل
  يدِرعن الليل يهـوين بنـا     

  
      الكدر صبحن الـشرع كهوي  

ويف البيت صورة أخرى مصدرها طبيعي من الطبيعة الصائتة، حيث        
  .القطا الكدريشبه سرعة خليه بسرعة 

وقد كرر سويد مصدر الصورة الواردة أول البيـت الـسابق، يف            
وسط قصيدته، لكن ملعىن آخر، فشبه الداء املالزم بالدرع يف قوله عن حال       

  :)٢(عدوه، وما يف قلبه من داء مالزم حدا به إىل اغتيابه وكراهيته
  بئس ما جيمـع أن يغتـابين       

  
       رعمطعم وخـم وداء يـد  

  . ما يعاين من مرض حىت صار له كاللباسفقد غطاه  
ويف البيت مصدر عيين آخر هو تشبيه الغيبة وما يقع فيه من عرض             

ويبدو يل أن الشاعر استوحى هذا املعىن       " مطعم وخم "أخيه بالطعام الويبء    
 اهللا، خاصة وأن الشاعر خمضرم، فلعله اسـتفادها مـن قولـه             من كتاب 
  .}أَنْ يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتاً فَكَِرهتموهأَيِحب أَحدكُم {: )٣(تعاىل

  ــــــــــــــــــــــــ
. يسرعن: يهوين. يدخلن ويسرن يف الليل   : يدرعن. ١٨/٤٠/١٩٤املفضليات  ) ١(

 .املاء: الشرع. أتني يف الصباح: صبحن. القطا: الكدر. سرعة وسري: هوى
 .٧١/٤٠/١٩٨: املفضليات) ٢(

جتِنبوا يا أَيها الَِّذين آمنوا ا    { من سورة احلجرات واآلية يتمامها       ١٢من اآلية   ) ٣(
 ِحبضاً أَيعب كُمضعب بتغال يوا وسسجال تو ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن كَِثرياً ِمن
= 
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٦٤٧

وهـو  –وشبه املرقش األكرب الثور الوحشي لبياضه بالنصع اليماين         
  :)١( يف قوله-نوع من ثياب اليمن

ـ        كـأنه نصع ميــان وبـالـ
  

       كلـون احلمـم ع ختنيفـأَكْر  
والصورة آخر البيت مصدرها طبيعي حيث شبه النقط الـسود يف             

  .فل قوائمه بلون الفحمأس
 -أيـضاً –ة السرياء وهي صنف من ثياب اليمن        وشبه فرسه بسبيب  

  :)٢(فقال
  ِبمحالٍة تِقص الذباب بطرفهـا    

  
  خلقت معاقمها على مطوائهـا      

  كسبيبة السيراء ذات عاللـةٍ      
  

  دي اجلياد غداة غب لقائهـا       
  .وذلك للطافتها يف خلقها ولينها  

و ما حلق عدوه من الذل إثر طعنه لـه وهـو            وشبه ثعلبة بن عمر   
  :)٣(ثوب جديد، يف قولهبهارب عنه 

  =  ــــــــــــــــــــــــ
ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَِرهيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح{ . 

. مجع كـراع  : أكرع. ثوب شديد البياض  : نصع. ١١/٤٩/٢٣٠املفضليات  ) ١(
 .الفحم: احلمم. لون: ختنيف

: تقـص . شديدة احملال وهي فقار الصلب    : حمالة. ٩/٥١/٢٣٤-٨املفضليات  ) ٢(
شقة الثوب،  : سبيبة السرياء . متطيها: مطوائها. فصوص ظهرها : معاقمها. تقتل

 .نوع من ثياب اليمن: والسرياء
 .١٤/٦١/٢٥٥املفضليات ) ٣(
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٦٤٨
ـ بعدهــا  وإن يلقين      ي يلقِن

  
  عليه من الذل ثـوب قـشيب        

تصوير شناعة الطعنة وقبحها، وقوـا، وأن     وجعله قشيباً إمعاناً يف       
  . جديدة-دائماً–أثرها ال ينمحي فتبدو ملن رآها 

عل للغبار الذي أثاره سـبعان      ة بن ج  ومن أمجل الصور تشبيه عمري    
  :)١(يتطاردان بقميصني باليني قد ارتديامها، وذلك قوله يصف خلو الديار

   حيارـا القطــا     مـروراةٍ  قفاٍر
  

  يظل ا الـسبعان يعتركـانِ       
   عليهمـا  يثريان من نسج التـرابِ      

  
  قميصني أمساطـاً ويرتـديانِ      

  
  :تهوأدوا الصور اليت مصادرها الطيب -٢
ها تشبيههم رائحة املرأة باملسك كما جـاء يف قـول املـرقش             من

  :)٢(األكرب
  النشر مسك والوجوه دنـا     

  
       مـننري وأطراف األكـف ع  

  .حيث شبه ريح النساء معهن حمبوبته برائحة املسك  
: ويف البيت مصدران آخران للصورتني التـاليتني هلـذه الـصورة          

أطراف "نواع النقد، والثانية    ومصدرها عيين من أ   " الوجوه دنانري : "األوىل
  .مصدرها طبيعي نبايت" األكف عنم

  ــــــــــــــــــــــــ
. ال تنبت شيئاً وال ماء فيها     : مروراة. خالية: ، قفار ٥/٦٤/٢٥٩-٤املفضليات  ) ١(

 بالية: أمساطاً
 .٢٥٩، ٨٠ :البيت تقدم ص) ٢(
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٦٤٩

وصورة املسك تتردد كثرياً لدى الشعراء من مثل قول علقمة بـن            
١(ها عنهملها أثناء بيِنعبدة يف وصف حمبوبته وهي على ج(:  

  

  حيملن أترجة نضخ العـبري ـا      
  

       ها يف األنف مـشمومكأن تطياب  
ـ            اكأن فـارة مـسٍك يف مفارقه

  
       للباسط املتعاطي وهـو مزكـوم  

فشبه رائحتها باملسك، مث أكد دوام هذه الرائحة بشكه أن يكـون        
وعاء املسك بني مفارقها لقوة رحيها، فهي مالزمة هلا، يشمها حىت املزكوم            

  .وهو من ضعفت عنده حاسة الشم بسبب هذا الداء
ـ           رأة ويف البيت األول صورة مصدرها طبيعي نبايت، حيث شبه امل

  .حلسن رحيها ومجاهلا باألترجة
  :)٢(وشبه املرقش األصغر رائحة اخلمر برائحة املسك فقال

  

  وما قهوة صهباء كاملـسك رحيهـا      
  

        لّى على الناجود طوراً وتقـدحعت  
وهو أخـالط   –وشبه عبداهللا بن سلمة دم الصيد على رحمه بالعبري            
رباً عن نتيجة مطاردته     فقال خم  -من الطيب جتمع يغلب عليها لون الزعفران      
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٠، ٢٤٣ :البيتان تقدما ص) ١(
: تقدح. حيناً: طوراً. املصفاة: الناجود. ترفع: تعلى. ٨/٥٥/٢٤٢املفضليات  ) ٢(

 بعد وصف للخمر استغرق ثالثة أبيات، وهو        وجواب ما يأيت  . تغرف بالقدح 
  :قوله

  بأطيب من فيها إذا جئت طارقـاً      
  

  من الليل، بل فوها ألـذ وأنـصح         
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٦٥٠

  :)١(حبصانه محر الوحش
  فغادرت القنـاة كـأن فيهـا       

  
  عبرياً بلّه منـها الكعـوب       

كما شبه سالمة بن جندل صدر فرسه ولونه بآلة دعك الطيب يف              
  :)٢(قوله

      ِتـعيرقى الدسيع إىل هاٍد لـه ب  
  

  يف جؤجٍؤ كمداك الطيب خمـضوبِ       
ة الطيب، كما أنه يشبهها يف      فصدر حصانه يشبه يف مالسته صالي       

  . ملا تلطخ به من دماء العدو أو الصيد-أيضاً–لونه 
وشبه متمم لون الشمس يف أيام الشتاء ادبة باحلُص وهو الورس           

  :)٣(يف قوله يصف كرم أخيه مالك يف مثل تلك األيام
  ري زمـحٍ  ــه غ ـبذول ملا يف رحل   

  
         إذا أبرز احلـور الروائـع جـوع  

  شمس أضحت يف السماء كأا    إذا ال   
  

  من احملل حص قـد عـاله ردوع         
يام الشتاء حممرة قد حجب شعاعها وأضعفه ما        أفالشمس تبدو يف      

يف اجلو من غبار جلدب األرض، وما يف الفضاء من آثار الربد، إذ عادة ما               
يتكون منه مثل قرع السحاب، عالمة على شدته؛ ولعل هذا هو الـردوع             

  .، فهي مغايرة للونهاليت علت الورس
  ــــــــــــــــــــــــ

 .من القناة: منها. أي بلّ حصانه: بله. ١٧/١٨/١٠٥املفضليات ) ١(
 .٢٢٥ :البيت تقدم ص) ٢(
 القحط: احملل. ٤٢٠: واألول منهما تقدم ص    ١٦/٦٨/٢٧٣-١٥املفضليات  ) ٣(

 .مجع ردع وهي لطخ من الزعفران وحنوه: ردوع. واجلدب
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٦٥١

  :  صور مصدرها اللعب واملالهي-٣
فقد تضمنت بعض القصائد يف املفضليات صوراً لـبعض ألعـاب           
العرب إذ ذاك، وأصنافاً من مالهيهم ومنها لعبة امليسر وضـرب قداحـه،    
وهي أكثر لعبة ذكرها الشعراء مفاخرين ا، وليس اهلدف منها التـسلية            

املفاخرة واملراءاة، وتعد لعبة ألا تعتمد علـى        بقدر ما هي لون من ألوان       
  :)١(حتريك قداح امليسر ومنه قول بشر بن عمرو مفتخراً

 وإذا هم      ملعبـوا علـى أحيـا   
  

  مل أنصرف ألبيت حـىت ألعبـا        
وكانوا يوقدون للميسر ناراً جيتمعون حوهلا، فيلعبون بأقداحهم قال           

  :)٢(متمم
  إذا جرد القوم القـداح وأوقـدت      

  
  هلم نار أيسار كفى مـن تـضجعا         

وهو قدح تكثر به القداح كلمـا       : ومن أنواع القداح املنيح املشهر      
مماله حظ عزل عنها، وهو غـري       غريه  خرج منها رد فيها وإذا خرج منها        

  :)٣( الذي يزجر قال عامر بن الطفيل يف وصف كره فرسهحاملني
  ــــــــــــــــــــــــ

 .مجع حني: أحيام. ٦/٧١/٢٧٦املفضليات ) ١(
. أخرج القداح مجع قِدح وهو آنيـة امليـسر  :  جرد ١٥/٦٧/٢٦٧املفضليات  ) ٢(

مجع يسر، وهم أشراف احلي الذين ينحرون هلم يف اجلدب ويطعمـون     : أيسار
 .مرقعد ومل يقم باأل: تضجعا. بامليسر

قدح من قداح امليسر تكثر     : املنيح. فرسه: املزنوق. ٢/١٠٦/٣٦١املفضليات  ) ٣(
 .به القداح، ال حظ له، كلما خرج أعيد خبالف غريه
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٦٥٢
  وقد علم املزنـوق أين أكــره      

  
  يح  املـشهرِ   على مجعهم كر املَنِ     

    

  .فهو كلما نفذ القوم بفرسه أعاده عليهم كاملنيح من القداح
ـ وللعبة امليسر رجل حيرك القداح يسمى مرة باليسر ومرة مب           ضيف

  القداح
فمن األول قول أيب ذؤيب يصف مطاردة احلمار الوحشي ألتنـه           

  :)١(حال الورود
  

ـ  ـأـوك ـ  ـن رباب   أنه ـة وك
  

   ويـصدع  يسر يفيض على القـداح      
وهو هنـا يريـد     " الربابة"فالقداح جتمع يف رقعة من اجللد تسمى          

ابة وقلبها فيها ويفرقها حـىت      بالقداح، فإذا مجعت دفعها هذا الرجل يف الر       
يظهر الرابح، ويوصف هذا املفيض بالذكاء وحدة النظر قال بـشامة بـن          

  :)٢(الغدير يصف عني ناقته
  

  توقـر شـازرة طرفهــا   
  

  ت إليهـا اجلـديال    إذا ما ثني    
  بعني كعني مِفـيض القـداح       

  
  إذا ما أراغ يريـد احلـويال        

    

وللعبة رجل يعلو القوم يف مربأة فوقهم، يراقب اللعب، خـشية أن        
يعاد إىل امليدان قدح خرج منه، وقد شبه أبو ذؤيب جنم العيوق حال علوه              

ـ  -ولعله الراجح –الثريا عند غيوا أو اجلوزاء عند طلوعها             ذا الرجـل
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٤ :والبيت تقدم ص) ١(
 .٢٦٧ :والبيتان تقدما ص) ٢(
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٦٥٣

  :)١(ومقعده فقال عن احلمر الوحشية
ـ         فوردن والعيوق مقعد رابـئ الـ

  
  ـضرباء فوق الـنظم ال يتتلـع     

 لغـو ورفـث قـول       -من جراء املنافسة  –وحيصل لالعيب امليسر      
وشحناء مع ما فيه من املراءاة والذبح لغري اهللا، ولعل هذا من أهم أسـباب           

  :)٢( حصول مثل ذلك من قومه فقالحترميه، وقد فخر املرقش األكرب بعدم
  إذا يسروا  مل يورث اليسر بينـهم       

  
  فواحش ينعى ذكرهـا باملـصايف       

وهي ما أدير من شيء، ولعلها خرقـة تـدار      ) الكرة(ومن ألعام     
 -وهو عصا له عطفة كاحملجن    –يلعب ا الصبيان يضربوا يف الصوجلان       

، )٣( أرض منبسطة قـاع     ويكون لعب الكرة يف    -أيضاً–ويعرف باملخراق   
وقد شبه املسيب بن علس يدي ناقته لسرعتها حبركة يدي العب الكـرة             

  :)٤(بالقاع فقال
  مرحت يداها للنجاء كأمنـــا    

  
  تكرو بكفي العـب يف صـاع        

ليالً يسمرون ويتحـدثون    " املخاريق"ومن ألعابرهم اللعب بالعصا       
ـ    ر، وحـسن  ويلعبون ا، وقد شبه عوف بن األحوص دربة فرسـان بك

  ــــــــــــــــــــــــ
 وانظر هنـاك    .٦٣١،  ١٦٤ :البيت يعد بيته السابق بيت واحد وقد تقدم ص        ) ١(

 .أسباب الترجيح
 .١٥/٥٠/٢٣٣املفضليات . ٤١٦ :تقدم ص) ٢(
 .٢/١٣٠٦انظر اإلفصاح ) ٣(
 .١٣/١١/٨٢املفضليات . ٣٥٦ :البيت تقدم ص) ٤(
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٦٥٤

  :)١(استخدامهم للسيوف وضرم ا مبخاريق السمار فقال
  

  حبت دوم بكْر فلـم نـستطعهم      
  

  كـأـم باملـشرفية ســامر      
وهو عظم يرميه األطفال ليالً، وقد شبه       ) الكعب(ومن ألعام لعبة      

  :)٢(ضمرة بن ضمرة سقوط عدوه ملا طعنه بسقوط هذا العظم فقال
  

  حتجلُ فوقـه  وِقرٍن تركت الطري    
  

        من دم اجلوف جاسـد عليه جنيع  
  حشاه الـسنانُ مث خـر ألنفـه         

  
        ناهـد براملُـؤ الكعب كما قَطَّر  

وقد افتخر متمم بسبق حـصانه      ) املسابقة على اخليل  (ومن ألعام     
  :)٣(فقال

  

  فإذا نـراهن كـان أول سـابق       
  

  خيتـال فارسـه إذا مـا يــدفع     
لى أصالة جواده ومهارته يف حتريك عنان    ويعتمد الفارس يف سبقه ع      

فرسه، وقد شبه عمرو بن األهتم املسابقة إىل اد باملسابقة علـى اخليـل              
  :)٤(ورمز إليها برفع األعنة فقال موصياً ابنه

  
  

  فإن رفعوا األعنـة فارفَعنهـا     
  

        ـا جـدير لْيا وأنتإىل الع  
الغـرباء،  وقد تسبب هذه املسابقات يف حروب كحروب داحس و       
  ــــــــــــــــــــــــ

 .السيوف: الشرفية. دنت: حبت. ٥/١٠٨/٣٦٥املفضليات ) ١(
 .٥٠٥ :البيتان تقدما ص) ٢(
 .٢٦/٩/٥٢ املفضليات .٣٦٥ :البيت تقدم ص) ٣(
 .١٥/١٢٣/٤١٠املفضليات ) ٤(
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٦٥٥

: لذلك حيذر عنداهللا بن عنمة من شر مسابقة وقعت على فرس يقـال لـه    
  :)١(عرقوب

  

      ى داحـس لكُـمرجوال يكونن كم  
  

       رقـوبيف غطفان غداة الشعب ع  
أو األلغاز وهي ألعاب فكرية يتسلون ـا،        ) احملاجاة(ومن ألعام     

ـ            وص إبطـال   ويقطعون ا الوقت يف مفيد نافع، وقد شبه عوف بن األح
  :)٢(احلقوق بإبطال اللغز، وذلك حبلِّه يف قوله

  

  وال آتى لكم من دون حـق       
  

  فأبطله كما بطـل اِحلجـاء       
فهو ال حيتال يف إبطال حقوقهم عن طريق إعمال الفكر يف كيفيـة          

دحض دعاويهم، كما يعمل اإلنسان فكره يف األحجيـة حـىت يعـرف             
  .خافيها، ومن ثَم بطالا
تلعب ا اجلواري تعلـق أِزمتـها يف        ) األرجوحة(ومن مالهيهم   

شعب من خشب، وقد شبه املرقش األكرب ناقته يف عدم شعورها يف التعب             
  :)٣(بعد طول السري باألرجوحة فقال

  

  وتصبح كالدوداِة نـاط زمامهـاَ     
  

       ٍب فيها اجلواري العـوانسعإىل ش  
    

لدف، وصـوت   وشبهوا صوت احلصان باملزامري وصوت الناقة با      
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١١٥/٣٨٣املفضليات . ٦٢٢ :البيت تقدم ص) ١(
 .احملاجاة واأللغاز: احلجاء. ٨/٣٥/١٧٤املفضليات ) ٢(
 .١١/٤٧/٢٢٦املفضليات ) ٣(
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٦٥٦

  .)١(القوس بالعزف، وقد تقدمت شواهدها
   صور مصدرها املطاعم واملشارب-٤

أكثر الصور وروداً ومصدرها املشارب صورة ريق احملبوبة، فقـد          
، ويف املفـضليات منـها      )٢(شبهه الشعراء باخلمر، وقد تقدم بعض أمثلتها      

 للخمر  ، وشبه املوت بالصبوح والكأس ومها عادة ما يكونان        )٣(مخس صور 
وآنيتها، ومن ذلك قول بشر بن أيب خازم يصف مـا أوقعـوه يف بعـض      

  :)٤(القبائل من القتل والنكال
  حىت سـقيناهم بكــأٍس مـرة      

  
  مكروهة حـسـواا كـالعلقمِ      

  :)٥(واملعىن نفسه عند سنان املري قاله مهدداً أحد أعدائه  
      وتـصطبح وتلق الذي القى العـد  

  
  لعلقـمِ كأساً صبابتها كطعـم ا      

وشبه عوف بن عطية ما شعر به من دوار حني وقوفه بديار حموبته               
  :)٦(مبا يصيب شارب اخلمر منها، وذلك قوله
  ــــــــــــــــــــــــ

 . من مبحث الصورة السمعية٢٣١ :انظر ص) ١(
 . من مبحث الصورة الذوقية٢٣٨ :انظر ص) ٢(
 .٩/١٢٥-٦، ٥/٩٧، ٨/٥٧-٧، ١١/٥٥-٨، ٥/١١-٤هي ) ٣(
مجع حسوة، وهي القليل من الشراب : ، حسواا٩٩/٣٤٨يت آخر املفضلية الب) ٤(

 .احلنظل: العلقم. قدر ملء الفم
 .١٢/١٢١/٤٠٦، ومثله ٢/١٠/٣٤٩املفضليات ) ٥(
 .٦٣٠، ٥٧٢: البيتان تقدما ص) ٦(
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٦٥٧
      ا أصالً مــا تـبني وقفت  

  
  لسائلها القول إال ســرارا      

  كأين اصـطبحت عقاريــةً      
  

  تصعد باملرء صرفاً عقــارا      
اداتـه لعـدوه   ن قبيل هذه الصور، تشبيه عبداهللا بن سـلمة مع   مو  

  :)١(بالشراب املر جيرعه املريض وهو كاره له، وذلك قوله
  ولوال ما أجرعــه عيانـاً    

  
      ى نـدوبلالح بوجهه من  

فلوال إغاضته له وإهانته له جهراً واحتماله ذلك ممـا أورثـه ذالً               
  .وخزياً، جلرد عليه سيف هجائه، فأبقى يف عرضه منه آثاراً وجراحاً ال تربأ

  :)٢(عة بن مقروم املوت بالسم فقال مفاخراً بقومه وخيلهموشبه ربي
  ت رمـاحهم  ءفما انصرفت حىت أفا   

  
  
  

  ألعدائهم يف احلرب سـماً مقـشبا      
مبعىن خملوط على سبيل العنادية التهكمية كأنه إذا        " مقشباً"وجعله    

  .خلط صار حسناً، يقبل عليه
ـ -أيضاً–وشبه عبدة بن الطبيب فعل النمام بالسم     ال ناصـحاً   فق

  :)٣(أبناءه
  واعصوا الذي يزجى النمـائم بيـنكم      

  
  متنصحاً، ذاك الـسمام املنقـع       

وجعله مساً منقعاً؛ ألنه ال يظهر خطره ملن رآه، وكذلك النمام يأيت              
  .بثوب ناصح مشفق، وهو أفاك مفسد
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٨/١٠٤املفضليات ) ١(
 .ردت وأرجعت:  أفادت١٩/١١٣/٣٧٧املفضليات ) ٢(
 .١٢٣ :البيت تقدم ص) ٣(
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٦٥٨

: ويف صدر البيت مصدر طبيعي من الطبيعة الـصائتة، يف وقولـه           
شبه النمام براعي إبل، واإلبل منائمه، وحذف املشبه        حيث  " يزجي النمائم "

مبعىن السوق علـى سـبيل      " يزجي"به، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو        
  .كنيةاالستعارة امل

ه اخلالص املنتقى بسالف الشراب، وهـو       يفوشبه املزرد حديد س   
  :)١(خريه وأوله لكونه أصفاه، فقال

  سالف حديد ما يـزال حـسامه      
  

  ه القـرون األوائـل    دتذَليقاً وقَ   
ومن أنواع الشراب العسل، وقد شبه املرار بن  منقذ ريق حمبوبته به        

  :)٢(يف قوله
  لو تطعمـت بـه شـبهته      

  
  عسالً شيب به ثلج خـِصر       

  :)٣(ومنه ما ء السحابة وقد شبه به احلادرة ريق حمبوبته يف قوله  
  وإذا تنازعك احلديث رأيتهــا    

  
   ـ  حسناً تبسم    املكـرعِ  ذَها لذي

  بغريض سارية أدرته الـصبــا      
  

      املـستنقعِ من ماٍء أسجر طيـب   
ومن املطاعم اليت استمد منها الشعراء أصول صورهم القديد وهـو     

حـق ق جارات ابن ثوب من األذي مبـا يل الشواء، ومنه تشبيه مزرد ما حل   
  ــــــــــــــــــــــــ

القـرون  . صنعته: قدته. حاداً: ذليقاً. حده: حسامه. ٤٥/١٧/٩٩املفضليات  ) ١(
 .٤٩٦/٥١٧:  تقدم ص.األوائل أراد أنه عتيق

 .٢٣٩:  تقدم ص.بارد:  خلط خصر شيب٦٩/١٦/٩٠املفضليات ) ٢(
 .٢٠٥، ١٦١ :البيتان تقدما ص) ٣(
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٦٥٩

  :)١(القديد من أذى النار، يف قوله
  

  وأصبح جارات ابن ثوب بوامشـاً     
  

  من الشر يشويهن شـى القدائـد        
وصور عمرو بن األهتم الرجل السعيد املرتاح البال مبن يقدم إليـه              

أنواع من اللحوم مشوية ومطبوخة، وأنه لو أراد أن يكون كذلك لفعـل             
لكنه حريص على اد وعلى نفع الناس ولذلك يتعـب نفـسه، وذلـك          

  :)٢(قوله
  

  ولو أين أشاء كننـت جـسمي      
  

  شـواء أو قـدير    وغـاداين    
ومن أمجل صور الرحالت وما يقدم فيها من الطعام صورة لعبـدة              

بن الطبيب عرض فيها بعض ما يقدم هلم من الطعام املطبوخ يف القـدور              ا
  :)٣(وذلك قوله

  

ـ        ل أرديـة  ـملا وردنا رفعنـا ظ
  

  وفار باللحم للقـوم املراجيـل       
ـ           اخبهـورداً وأشقر مل يهنئـه ط

  
  فهو مـأكول  ما  غري الغلي منه        

فهم يأكلون اللحم منضجاً وغري منضج لقرمهم إليـه وتلـذذهم             
  .بذلك

  ــــــــــــــــــــــــ
والكسل عن كثـرة    من البشم، وهو التخمة     :  بوامشاً ١٣/١٥/٧٧املفضليات  ) ١(

 .األكل
 .٢٢/١٢٣/٤١١ املفضليات .٤٠٣ :البيت تقدم ص) ٢(
 .١٦٧ :البيتان تقدما ص) ٣(
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٦٦٠

طعمة مما يكون يف     صورة للون من ألوان األ     -نفسها–ويف القصيدة   
احلانات حيث جزء من حلم الكبش مشكوك يف السفود على النار، واخلادم            

  :)١(ةيقدم هلم منه ما نضج منه على مائدة معدة وعليها األبازير يف صحف
  

     ـدبوالكوب مآلنُ كـاٍف فوقـه ز  
  

  وطابق الكبش يف السفُّوِد خملـول       
  يسعى به ِمنصف عجـالنُ منتطـق        

  
  فوق اخلَواِن ويف الصاع التوابيـل       

    

وكم الشاعر مقاس من أعدائه الذين حاربوا قومه، فازموا مـن           
 طعامهم وخص أمامهم وكأم ملا رأوا شدة املعركة وضراوة القتال تذكروا       

منه الثريد؛ ألنه أفضله، ورسم هلم صورة تدل على جشعهم حني األكـل،   
  :)٢(وذلك قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
صدر البيت األول من تتمه وصف اخلمر وجملـسه، طـابق           . ٧٧-٧٦البيتان  ) ١(

معلـق  : خملـول . سيخ الـشواء  : السفود. ربع الكبش أو قطعه منه    : الكبش
منطقة، وهي ثـوب يلـف علـى      عليه  : منتطق. خادم: منصف. مشكوك به 

: التوابيـل . صـحفة : الصاع. املائدة إذا مل يكن فوقها طعام     : اخلوان. الوسط
 .األبازير

ما لونه بني الكمته    : الورد. خبز يفت باملرق  : الثريد. ٦/٨٥/٣٠٦املفضليات  ) ٢(
. ينخرون فيه لكثرم وكثرته   : نواخرا. والشقرة، ألن خبزهم خبز ملة من الرب      

 آخر غري ما ذكر أعاله أم حيفرون فيه حفراً حىت يصري منخـوراً       وهناك معىن 
لكثرته، وهذا جيعلهم ال يصربون على شظف العيش وقسوة احلرب لكـوم            

 .منعمني
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٦٦١
  فدى ألناٍس ذكـروهم معيـشةً     

  
  ترى للثريد الورِد فيها نـواخرا       

    

ون فيـه،   ه وسوء أدم يف األكل، أم ينحز      وزاد من شناعة جشع   
تراهم نواخراً للثريد   من كثرته يأكلونه فيدخل يف أنوفهم، فترتيب الكالم         

ومن مآكلهم حلوم اإلبل ومن مشارم حليبها وقد تقـدم بعـض            . الورد
  .)١(فخرهم بإطعامهم وسقيهم ضيوفهم ذلك

األطعمة الفاسدة وغري املستساغة، وقد شـبه       : ومن أنواع األطعمة  
بشامة بن الغدير ماجتنيه احلرب والذل بالطعام الوبيل غـري املستـساغ يف             

  :)٢(قوله
  

   الـصديق   احلياة وحرب  زيخ
  

  وكــل أراه طعاماً وبـيال      
    

  :)٣(وشبه سويد الغيبة بالطعام الوخم فقال عن عدوه الذي يغتابه
  

  بئس ما جيمـع أن يغتـابين      
  

  طْمعم   عرـدوخـم وداء ي   
    

غوة اليت تكون على ظاهر     وهو حسو الر  " االرتغاء"ومن مطاعمهم   
 الناقة ومنها قول مزرد يعري عدوه بالتهائـه  القدح فوق اللنب حني حلبه من 
  :)٤(ذا الرغاء عن جاراته اجلائعات

  ــــــــــــــــــــــــ
 . من البحث٤٠٨ :انظر ص) ١(
 .٢٥٢ :البيت تقدم ص) ٢(
 .٦٤٦ وتقدم .يلبس: غري مريء، يدرع: وخم. ٧١/٤٠/١٩٨املفضليات ) ٣(
 .مجع رغيدة وهي اللنب احملض:  الرغائد١٢/١٥/٧٧يات املفضل) ٤(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٦٢
  أَزرع بن ثوب إن جـارات بيـتكم     

  
  هزلْن وأهلاك ارتغـاء الرغائـد       

  : صور مصدرها احلضارة-٥  
  :وتتمثل يف الكتابة وأدواا والصناعات واحلرف

 تدل هذه   مصدرها الكتابة، وهي مظهر حضاري    اليت  فمن الصور   
الصورة على وجوده بني العرب خاصة ااورين للفرس والروم، فقد كانوا           
يشبهون آثار الديار مرة بالرقش ومرة بالرقم ومرة بترجيع القلم ومرة خبط            
الدواة املكرر، ومرة بالوشم، ومرة بالصحيفة ومرة بنوع خاص من اخلـط       

ن أو يـشبهوا    كاخلطوط اودة يف مهارق الفرس أو بزخارف املـصوري        
حبرف معني كحرف الالم مثالً، وكل ذلك تقدمت شـواهده يف فـصل             

 صورة، ومنها بيت املـرقش      ١٤وقد أحصيت منها     )١(موضوعات الصورة 
  :)٢(األكرب املشهور

  

  الدار قفر، والرسوم كمـا     
  

       رقش يف ظهر األدمي قلـم  
  .فالرقش هو الكتابة واألدمي حمل الكتابة والقلم أداا  

ها تشبيه املمزق طريق الكتيبة لوضوحه واستقامة بالـسطر يف          ومن
  :)٣(قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
 .من هذا البحث) ٥٧٦-٥٦٤(انظر الصفحات ) ١(
 .٢/٥٤/٢٣٧املفضليات ) ٢(
 .٦/١٣٠/٤٣٣ املفضليات .٤٧٢ :والبيت تقدم ص) ٣(
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٦٦٣
  جبأواء مجهور كــأن طريقهـا    

  
       قدزاحلزِن والـسهِل ر بسرةَ بني  

احلرف صور حرفـة احلـدادة،      ومن أنواع الصور اليت مصدرها        
وأمهها مطارقهم اليت شبهوا ـا    "  وأعمال القيون العبيد احلدادين    والنجارة

 وشبهوا أثر منسمها بـأثر      ،)١(سم الناقة أو الناقة كلها لقوا وصالبتها      منا
 كما شبهوا سنام الناقة حبافة الكري، وشبهوا ما خيرج          ،)٢(اإلزميل يف األرض  

وشـبهوا اخلطـوب بآثـار     .)٣(من ربو الفرس مبا خيرج من منفاخ احلداد      
  . )٤(ومدالنحت بالقَ

" الدمى"اء يطلقون عليها اسم     وكانوا ينحتون متاثيل على هيئة النس     
وقد شبهوا ا املرأة    –ويبدو أا كانت منوذجية تصور املرأة بارعة اجلمال         

  . )٥(يف بياضها وحسن استقامة أعضائها
 وقد شبهوا الظعائن بالنخل من مثـل        فة الزراعة، راحلرف ح ومن  

  :)٦(قول املرقش األكرب يصف ظعن أحبته
  بل هل شجتك الظعن بـاكرة     

  
  كأ    ـ لْن النخـل مـن م هم   

  ــــــــــــــــــــــــ  
 . من هذا البحث٣٤٣ :انظر ص) ١(
 . من هذا البحث٣٤٢ :انظر ص) ٢(
 . من هذا البحث٣٤٤ :انظر ص) ٣(
 . من هذا البحث٤٠٢ : ظر صان) ٤(
 . من هذا البحث٢٩٩ :انظر ص) ٥(
 .واٍد يف جند:  ملهم٥/٥٤/٢٣٨البيت قبل بيته السابق ) ٦(
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٦٦٤

وتتواىل عدة صور نابعة عن هذه احلرفة شبه الشعراء املـرأة ـا،             
فشبهوا لوا وقد أثر فيها املسك بلون عرجون خنـل العمـر، وشـعرها              

  ، )١(بالعناقيد وبالكرم، ورائحتها باألترجة وبالرحيانة
وشبهوا الفرس لطول عنقه باجلذع، وحسن بنيتها مـع صـالبتها           
بالسالءة وهي شوك النخل، وشبهوها لدربتها ولينـها يف يـد فارسـها             

٢( نسورها بالنوىبالعسيب، وفراش(.  
ومن مظاهر حرفة الزراعة وصفهم الغرب واملَحالَة والدالََء واِحلبال         

 حبةوالنزع، وقد جاءت هذه الصور يف وصفهم شدة بكائهم عند فقد األ           
 بالديار، أو عند وصفهم جزعهم علـى فقـد          وما يعتريهم أثناء مرورهم   

  :)٣(موتاهم كما يف وصف متمم بكاءه على أخيه بقوله
  ِإذا عبرةٌ ورعتها بعــد عبـرةٍ      

  
   ودمـوع  أبت واستهلَّت عـربةُ     

    ِن قامـةٍ    كما فاض غرببني أَقْر   
  

  بـاراً مـــاؤه وزرع    يروي دِ   
  ــــــــــــــــــــــــ  

 . يف املفضليات١٣/٢٠، ٦/١٢٠، ٢٠/٢١، ٣/٤٣، ٨٤/١٦انظر الصور ) ١(
 . يف املفضليات٤/٦، ١٢/٥٥، ٥٤/١٢٠، ٥/١٩: انظر الصور) ٢(
دلـو  : غـرب . كففتـها : دمعة، ورعتها : عربة. ٥/٦٨/٢٧١-٣املفضليات  ) ٣(

سواق : أقراا األعواد اليت تنصب عليها البكرة، دباراً      ،بكرة بئر   : عظيمة، قامة 
متخـرق،  : رقاع تكون عند أذن الدلو، واهي: تكون يف أصول النخل، الكلى   

. بئر فيهـا أزورار   : الناحية مثل الشط وحنوه، زوراء املقام     : العرب. تبعده: تبينه
 .بعيدة القعر: نزوع
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٦٦٥
  جديد الكُلَى واهي األدمي تبينـه     

  
  لِعبِر زوراء املَقَـام نـزوع     عن ا   

    

     ا بكثرة ما يفشبه دموعه وكثرمن الغرب جديد الكلى خمرق      لُش 
  .)١(اجللد يرتع من بئر زوراء بعيدة القعر

وشبه ثعلبة بن صعري ما تساقط من ريش الظليم أثناء عدوه السريع            
  :)٢(مبا تساقط من ليف النخل وشوكه عند تأبريه بنمجل آبره فقال

  
  

  ي لرائحة يـساقط ريـشهـا     يرب
  

  مر النجاِء ِسقَاطَ ليـِف اآلِبـرِ        
ويف  املفضليات قصيدة يف وصف النخل وفوائده وانتفاع الناس به،             

وغىن أهله، وصربه على اجلدب، وقد جاءت يف معرض رد الشاعر علـى             
  : ومنها-)٣(وقد تقدمت–زوجه اليت المته على قلة إبله 

  

ـ    ـ  طلنب البحر باألذن   ىتـاِب ح
  

ـ   ـشرب     ىت روينـا  ـن ِجمامه ح
  اِولُ مخِرمي صددي أَشـى    ـتط  

  
  ا يبالني الـسنينا   ـوائك م ــب  

ـ          لِّ ريـحٍ  ـكأن فروعهـا يف ك
  

  ـج    ينـصتناٍر بالـذواِئِب ياـو  
  ر ال يحِفلْن محـالً    ـبنات الده   

  
ـ  ـإذا مل ت     ـ  ـبق س   اـائمة بقين

  جلِّحـاتٍ نونُ م ـإذا كان الـس     
  

  خرجن وما عجفن من الـسنينا       
  ف مث يِحـلُّ فيهـا      ـيسري الضي   

  
ـ  ـالً مك ـحم     ىت يبينـا  ـرماً ح

  ــــــــــــــــــــــــ  
 .١١/١٢٠-٨، ٥/٩٦: انظر مثل هذه الصورة يف املفضليات) ١(
 .١٠/٢٤/١٢٩ املفضليات .٣٤٩ :تقدم ص) ٢(
 .من هذا البحث٧٣-١٥/١٤/٧٢-١٠:القصيدةللمراربن منقذالعدوي انظرهاص) ٣(
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٦٦٦

، ففـي   حرفـة الطـب واألدويـة واألدواء      ومن أنواع احلرف    
تشبيه املرار اسـتمرار داء احلـسود       : املفضليات تسع عشرة صورة، منها    

 شبه حاله ومشيته من     باستمرار مرض املصاب بالرتيف، وذلك قوله بعد أن       
  :)١(شدة ما به بالشاة إذا التوى عرق ساقها

  

  كم ترى من شـاِنٍئ حيـسدين      
  

        يظُ يف صدر ِوِغـرالغ اهرقد و  
  وحشوت الغـيظَ يف أضـالِعهِ       

  
        ِقرظَالنـاً كـالنفهو ميـشي ح  

ــِضرين ولقــ    ـمل يــه تلّعد ب  
  

  اٍب وصـِبر  ـِقطَع الغيِظ بـص     
ـ يبرأُ م فهو ال        ا يف نفـِسهِ   ــ

  
  ا ال يربأ الِعرق النِعـر     ـِمثْلَ م   

    

  :)٢(وشبه عبدة بن الطبيب آثار احلب بآثار احلمى يف قوله
  

  فَخامر القلب من ترِجيِع ِذكرتها    
  

  رس لطيف ورهن منِك مكْبـولُ       
       ترأخي احلمى إذا غَب سكر رس  

  
  عقَابيـلُ يومــاً تأوبه منهــا       

    

سالمة عيين الثور الوحشي وصحة نظره، بعني مل         -ووصف عبدة   
  ــــــــــــــــــــــــ

. أفـسد جوفـه   : وراه. مبغض حاسد : شانئ. ٤٢/١٦/٨٧-٣٩املفضليات  ) ١(
الذي ينعر دمه : النعر. ر مر والثاين عصاره شجر مراألول شج : الصاب والصرب 

 .أي يسيل وال يرقأ
شيء : رس. ذكرها: خالط، ذكرا: خامر. ١٣٦-٥/٢٦/١٣٥-٤املفضليات ) ٢(

مـن األوب وهـو     : تأوبه. غابت: غربت. خفي يف نفسه وهو بداية الشيء     
 .بقايا: الرجوع عقابيل
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٦٦٧

  :)١(متسها املراود فقال
  فاستثبت الروع يف إنساِن صـاِدقَةٍ     

  
  مل تجِر من رمٍد فيهـا املَالِميـلُ         

  :)٢(كما شبه زمعه بالثآليل يف قوله  
  يخِفِي التراب بـأظالٍف مثانيـةٍ     

  
  رض حتِْليـلُ  يف أربٍع مـسهن األ      

  على أطرافهــا زمـع    أمردفات    
  

  كأــا بالعجايـاَِت الثآليـل      
فأظالف الثور مردفة من خلفها بزمع وهـي حلمـات غليظـات              

بارزات، تكون مرتبطة بالعجايات وهي عصب اليدين والرجلني، فشبهها         
ري  صـغ  -أي خراج –وهو بثْر   ( وسوادها بالثاليل، واحدها ثؤلول      لربوزها

  .)٣()مستدير صلب يظهر على اجللد كاِحلمصة أو دوا
وشبه املثقب العبدي رغاء ناقته آخر الليل حني يريد شـد رحلـه          

  :)٤(عليها بآهة الرجل احلزين، وذلك قوله
  إذا ما قمت أَرحلُهـا ِبلَيـلٍ      

  
  تاَوه آهةَ الرجِل احلــزين      

ليهم عن مناصـرم  وشبه عامر اخلصفي ما أصاب بين ذبيان من خت     
  ــــــــــــــــــــــــ

أي . إنـسان عينـه   : إنسان. اخلوف: عالرو. ٣٢من القصيدة السابقة ورقمه     ) ١(
 .ملمول: األميال وأحدها ميل وهي املراود، وواحد املالميل: املالميل. نوا

 .٤٣-٤٢البيتان يف القصيدة السابقة ورقمهما ) ٢(
 .املعجم الوسيط مادة ثأل) ٣(
املعجـم  ) ما يدخل يف األنف من الدواء     (السعوط  . ٣٥/٧٦/٢٩١املفضليات  ) ٤(

 ).سعط(ة الوسيط ماد
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٦٦٨

حبال من استنشق شيئاً مراً، فإن مرارته تشغله عن كل شيء وتذهله عنـه              
  :)١(وهو طريقة يعاجل ا، وتشبيه جاء يف قوله

  فريقي بين ذبيان إذ زاغ رأيهـم      
  

  وإذ سعطوا صاباً علينـا وشـربما        
أن يكـون حازمـاً يف      " جبيالً"وأو صى عبد قيس بن خفاف ابنه          

كل فإن القوم إذا رأوه كذلك اجتنبوا أذيته ورأوه دواًء ناجعـاً  معاجلة املشا 
  :)٢(حلل املشاكل كما يرى القطران دواًء نافعاً للجرب، وذلك قوله

      فـيِهم فاضـرب القوم وإذا لقيت  
  

  حىت يروك طالَء أجرب مهمـلِ       
واجلرب داٌء خطري معٍد يصيب الناس واإلبل، وهو فيهـا أكثـر،              

  .)٣(، وعالجه يكون بطلي البعري بالقطرانيتحاشاه العرب
ومن أدويته اليت يداوى ا غري القطران، امللح يطلى به، وقد شـبه             
عوف بن عطية اخلرع مالقي أعداؤه منه وما أتبعوا من النكال مبا لقي البعري       

  :)٤(األجرب من الطالء بامللح والقار فقال
  ــــــــــــــــــــــــ

  :البيت متعلق بقوله قبله) ١(
  من مبلغ سعد بن نعمان مألــكاً      

  
  وسعد بين ذبيان الذي قد حتتمـا        

 .شجر مر: شجر مر، الشربم: عصارة الصرب وقيل: الصاب  
يرعى مهـالً   : مهمل. بعرياً أصابه اجلرب  : أجرب. ١٣/٢٧/٣٨٥املفضليات  ) ٢(

 .متروكاً
 .انظر اللسان مادة جرب وقطر) ٣(
 .القطران: القار. اجلرب:  العر٤١/١٢٤/٤١٧املفضليات ) ٤(
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٦٩
ـ فكل قباِئِلِهم أتبع     تــ

  
  لحاً وقـارا  كما أتبع العر م     

  : ومن أنواع مصادر الصور-٦  
احلرب وآالا، فاحلرب شغلت حيزاً كبرياً مـن أغـراض شـعر            
املفضليات، وظهرت آثارها يف صورهم التنوعة، وقد أحصيت من الصور          
النابعة عن هذا املصدر أربعاً وثالثني صورة، كان الـرمح أكثرهـا يليـه            

  .السيف مث الرماية وآالا
شبه الشعراء خيوهلم بالرماح لضمورها وقوـا، وقـد         فكثرياً ما ي  

، كما كانوا يشبهون إناث محر الوحش ا        )١(عرضت لنماذج من هذا قبل    
  :)٢( من مثل قول ربيعة بن مقروم عن محار الوحش-أيضا–

  حيلئ مثل القنا ذبــــالً    
  

  ثالثاً عن الورد قد كن هيمـا        
  :)٣(اًوشبه مزرد النساء بالقنا يف قوله ميدح قوم  

   كاألسـياف مث مـصريهم     تيلمصا
  

  إىل خفرات كالقنا املترائـد      
  :)٤( أخالقه بالقنا فقال-هنفس–وشبه املزرد   

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٥/٧١، ٦/٧، ٥ومنها الصور .  من البحث٣٦٦ :انظر ص) ١(
ومثلها الصورة يف   . هيماً عطاشاً . مينع عن املاء  : ، جيلئ ٩/٣٨/١٨١املفضليات  ) ٢(

 .٣٥١:  وتقدم هو وغريه ص.١/١٨/١٢٦البيت رقم 
. مجع مصالت وهو الرجل املاضي يف األمر: ، مصاليت٣٣/١٥/٨٠املفضليات ) ٣(

 .املتثين للينة ونعومته: املترائد. نساء حييات: خفرات
 .٢٥٤، ١٣٥ :البيتان تقدما ص) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٧٠
  على حني أن جربت واشتد جانيب     

  
  ين رهبة من أناضـلُ    ـوأُنبح م   

  وجاوزت حد األربعني فأصبحت     
  

  قنايت ال يلفى هلا الـدهر عـادل       
  ١( فقاله حبد الرمحوشبه عبد قيس لسان(:  

  

  فأصبحت أعددت للنائبــا   
  

  ت عرضاً بريئاً وعضباً صـقيالً       
  ووقع لسان كحـد الـسنان       

  
  ورحماً طويـل القنـاة عـسوال        

ومن صورهم اليت مصدرها السيف تشبيه زبان بن سـيار املـري              
 وهو قولـه مفتخـراً      -على غرار الصورة السابقة   –لسانه بصدر السيف    

  :)٢(بنفسه
  

  صـب علـيهم   يطيفون باألعشى و  
  

  لسان كصدر اهلندواين صـارم      
وشبه متمم بن نويرة أخاه مالكاً يف معرض رثائه له بصدر السيف              

  :)٣(يف قوله
  

  تراه كصدر السيف يهتز للندى     
  

  إذا مل جتد عند امرئ السوء مطمعا        
    

  :)٤( شبه عبدة ندمية فقال وهو يذكر غدوته إىل التجار-أيضاً-وبه 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .مضطرباً للينه: عسوال. سيفاً: عضباً. ٥/١١٧/٣٨٦-٤: املفضليات) ١(
 .٦٤٣ :البيتان تقدما ص) ٢(
الـسيئة  . ذو األخالق : لسوءامرؤ ا . الكرم: الندى. ٥/٦٧/٢٦٥املفضليات  ) ٣(

 .شيئاً يطمع فيه: مطمعاً. القبيحة
 .٦٨/٢٦/١٤٣ املفضليات .٤١٨ :البيت تقدم ص) ٤(
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٧١
   بلذتــه  إىل التجار فاعـداين  

  
  رخو اإلزار كصدر السيف مشمول      

سفار بصرب السيف املختار    وشبه بشامة بن الغدير صرب ناقته على األ         
  :)١(فقال

  وبقـاء مطــرور ختّـريه   
  

  صنعِ    عوالقـر نلطول الس   
  :)٢(وشبه املزرد الفرسان باألسياف املصلتة فقال  

  مصاليت كاألسياف مث مصريهم   
  

   املترائـد  إىل خفرات كالقنـا     
  :)٣(وشبه عبدة الثور الوحشي بالسيف يف قوله  

  كأنه بعدما جد النجاء بـــه     
  

  سيف جال متنه األصناع مسلول      
  :)٤(وشبه سبيع بن اخلطيم البقر الوحشي به يف وقوله  

  

  ولقد هبطت الغيث أصبح عازباً    
  

  أنفاً به عوذ النعــاج عطـوف     
ــتم   ــالفجم ــربٍةات ب   روق وث

  
  كأــن سـيوف   حني ارتبأت     

ومن الصور اليت مصدرها الرماية وآالا تشبيه الناقة بعود القوس يف    
  ــــــــــــــــــــــــ

يشبه الناقة به يف بقائـه لـصالبة        . سيف: مطرور. ٩/١٢٢/٤٠٧املفضليات  ) ١(
 . حداد: صنع. حديدة

 .الصناع: األصناع. اهلرب:  النجاء٤٠/٢٦/١٤٠املفضليات ) ٢(
: الفرق وثربه. داخالت يف كنسهن:  متهجمات١٢١١/١١٢/٣٧٣يات املفضل) ٣(

 .أشرفت كالربيئة: راتبأت. مواضع
حـديثات  : عوذ النعاج . مل يرع : بعيداًز أنفاً : عازباً. املطر ويريد حمله  : الغيث) ٤(

 وهـو يف    .عاطفات على أوالدهـا   : عطوف. البقر الوحشي : النتاج، والنعاج 
 .١٢/١١٢/٣٧٣املفضليات 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٧٢

  :)١(قول عبداهللا بن سلمة الغامدي
  فتعد عنها إذ نأت بـشمــلةٍ     

  
  حرف كعود القوس غري ضـروس       

وشبه سويد بن أيب كاهل اخليل بالسهام حال سراها ليالً فقال وهو          
  :)٢(يصف الصحراء

ـ    ـى جمهوهلـا  فركبناها عل
  

      بصالب األرض فيهن شـجع  
  كاملغايل عارفـات للـسرى      

  
   مل توشـم بالنـسع     مسنفـاٍت  

  .فشبه اخليل ا يف دقتها وسرعتها  
  :)٣(وشبه املزرد صبية الصياد الصباحي ا فقال وهو يصفه

  فطوف يف أصحابه يـستثيبهم    
  

  ب وقد أكدت عليـه املـسائل      آف  
  مـلٍ إىل صبية مثل املغايل وخر      

  
  رواد ومن شر النـساء اخلرامـل        

    

  :)٤(وشبه املخبل السعدي الغائص به يف قوله يصف الدرة
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٦ البيت تقدم ص )١(
: املغايل. ٦٤٦: والبيت األول منهما تقدم ص     ٢٦/٤٠/١٩٣-٢٥املفضليات  ) ٢(

السهام يغاىل ا أي يباعد رميها خلفتها وحسن صنعتها يقدر موقعها ويقـال             
شد عليها السناف   : مسنفات. صبورات على السري  : عارفات. كذا وكذا غلوة  

ـ         ة أن ميـوج الـسرج أو الرحـل         وهو خيط يشد من اللبب إىل احلزام خماف
 .مجع نسعة أي ال تشد بالنسعة فنصيب جلدها بأثر كالوشم: النسع. فيضطرب

 .٦٦٦ :البيتان تقدما ص) ٣(
 .١٠٨ :البيت تقدم ص) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٦٧٣
  أغلى ا مثناً وأخرجهـا    

  
  شخت العظام كأنـه سـهم       

  :)١(وشبه سويد ظنه الصائب بالرمي الصائب فقال  
  أصقع الناس برجم صـائب    

  
  ليس بـالطيش وال بـاملرجتع       

  :)٢( فقال-أيضاً–ة واجلدل اصوممث عاد فشبه احملاجة ومواطن اخل  
  وعدٍو جاهـد ناضلتـــه     

  
  عميف تراخي الدهر عنكم واجلَ      

وجعل احلجج الصائبة نبالً ذات سم ناقع؛ لدحضها باطل اخلصوم            
  :)٣(فقال

ـ     وارمتينا واألعـادي شهد  
  

  بنباٍل ذات سم قـد نقـع        
  بنباٍل كلُّهـا مذروبـــةٌ      

  
       عـنمل يطق صنعتها إال ص  

  :)٤(ومثله املسيب بن علس يف وقوله ميدح أحد األمراء  
  وإذا رماه الكاشحون رمـاهم    

  
  مبعابل مذروبـة وقطـــاع      

وشبه ذو اإلصبع العدواين املال بالغرض ألنه جيعله دون العيوب اليت          
  ــــــــــــــــــــــــ

إما فعل معىن أضرب وأصـيب أو أفعـل         : أصقع. ٧٧/٤٠/١٩٩املفضليات  ) ١(
 .املردود: ملرجتعا. اجلهل: الطيش. رمي: رجم. أي أشد الناس حدساً: تفضيل

 .٩٢/٤٠/٢٠٠ املفضليات .١٢٧ :البيت تقدم ص) ٢(
 .٢٠١-٩٥/٤٠/٢٠٠-٩٤ املفضليات .١٢٧ :البيتان تقدما ص) ٣(
الـسهام  : املعابـل . املبغضون:  الكاشحون ٢٥/١١/٦٣البيت يف املفضليات    ) ٤(

السهام املنـصلة بنـصل     : القطاع. احملددة: املذروبة. املنصلة العريضة يف طول   
 .عريض قصري
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٦٧٤

  :)١(خيشى أن تلحقه، فينفقه يذود به عن نفسه، ذلك قوله
  أجعل مايل دون الدنا غرضـاً     

  
   األمور فانـصدعا وهى مِ  وما  

  :)٢(ومثله املثقب العبدي حيث جعله جنة يستتر به، وذلك قوله  
  أجعل املال لعرضـي جنـة      

  
  إن خري املال ما أدى الـذَّمم        

وشبه بشامة بن الغدير سعة صدر ناقته بالشليل وهو كساء أملـس     
  :)٣(يوضع على عجز البعري فقال

  وصدر هلا مهيع كـاخلليف    
  

  ه شـليالً  ختال بأن علي    
وشبهوا الفرس باهلراوة ومنه قول بشر بن عمرو بن مرثـد وهـو               

  :)٤(يصف ما جيود به قومه على من يطلب رفدهم فقال
  وترى الذي يعفوهم حلبـائهم     

  
  حيىب ويرجو منـهم أن يركبـا        

  أدماء مفكهٍة وفحـالً بـازالً       
  

  أو قارحاً مثل اهلرواة سـرحبا       
 صورة الغائض وقد اطلى     ملالحةأدوات ا ومن الصور اليت مصدرها       

  .)٥(بالزيت ليخرج الدرة من البحر العظيم ذي السمك الكبري، وقد تقدمت

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٩/١٥٤ املفضليات .٥٥٧: صالبيت تقدم ) ١(
 .وهي كل ما يتذمم منه. مجع ذمة:  الذمم١٨/٧٨/٣٩٥املفضليات ) ٢(
 .٢٦٧ :البيت تقدم ص) ٣(
 .٢٨/١٧/٩٧ومثله قول مزرد يف املفضليات . ٤٩٨ :البيتان تقدما ص) ٤(
 . من هذا البحث٥٩٧، ٢٢٢، ١٠٨ :انظر ص) ٥(
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٦٧٥

  :)١(ومنها تشبيه الظعائن بالسفن كما يف قول املرقش األكرب
     ملن الظعن بالـضحى طافيـات  

  
   أو خاليـا سـفنيِ     شبهها الدوم   

اإلبـل  وقول املثقب العبدي يصف الظعائن ويشبه ما حتتها مـن             
  :)٢(بالسفن

  وهن كذاك حني قطعن فلجـاً     
  

  كأن محـوهلن علـى سـفنيِ        
  وهـن خبـت   ني السف يشبهن   

  
  عراضات األبـاهر والـشؤونِ      

   :)٣( فقال-أيضاً–ويف القصيدة نفسها شبه ناقته ا   
  كأن الكور واألنساع منـها    

  
ـ      دهـنيِ  اهرِةعلــى قرواء م   

  يشق املاَء جؤجؤهـا ويعلـو       
  

  ب بطـنيِ     كلِّ غواربدذي ح   
والشعراء مولعون بتشبيه الناقة بالسفينة ولذا شبهوا عنقها بالشراع،          

  :)٤(وسوطها باداف، وشاهد الصورة األوىل قول املسيب بن علس
 ٍم خمـرِ  ها ربـاوةُ  وكأن غارب  

  
   جديلها بـشراعِ   ومتد ثين   

  ــــــــــــــــــــــــ  
 .٥٧٨: صم البيت تقد) ١(
 .٥٨٢ :البيتان تقدما ص) ٢(
:  جؤجؤهـا  ١٩٨: والبيت األول تقـدم ص     ٣٣/٧٦/٢٩١-٣٢املفضليات  ) ٣(

وعين بـه   . بعيد واسع : بطني. ارتفاع: حدب. أعايل املوج : غوارب. صدرها
  .املوج

طـرف  : رباه خمرم . ما بني السنامه إىل العنق    :  غارا ١١/١١/٦٢املفضليات  ) ٤(
 .عنق: شراع. هازمام: جديلها. جيل
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٦٧٦

  :)١(وأدق منه قول بشامة
  إذا أقبلــت قلــت مــذعورةٌ

  
  تلحق هيقاً ذمـوال   من الرمد     

  وإن أدبرت قلـت مـشحونةٌ       
  

  أطاع هلا الريح قلعـاً جفـوال        
  :)٢(والثانية قول املرقش األكرب  

  تعدوا إذا حـرك جمـدافها     
  

  عدو رباٍع مفـرد كـالزمل       
 قبيلته الجتماعها بسكان السفينة وهـو  ي التغلِبوشبه جابر بن حين    

  :)٣(تخراًذنبها الذي توجه به وهو دفتها، وذلك قوله مف
  وكانوا هم البانني قبل اختالفهم    

  
  ن ال يشد بنيانه يتهـدم     ــوم  

   السفينة أمـرهم   لِّوثَكُـَحبى ك   
  

  إىل سلف عاٍد إذا احتل مـرزم        
وشبه املزرد درعه بظهر النون وهو احلوت فقال وهو يعدد عتـاده              

  :)٤(احلريب
  يٍةـــ تبع  فضفاضةٍ ومسفوحٍة

  
  عابـلُ  جتتويها امل  ا القتري ــوآه  

   ال يستطيعها   كظهر النونِ  دالٍص  
  

  سنان، وال تلك احلظاُء الدواخل      
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٢٦٧ :البيتان تقدما ص) ١(
على التشبيه له مبحرك الـسفينة      . سوطها:  جمدافها ١٠/٤٩/٢٣٠املفضليات  ) ٢(

 .من قداح امليسر: رباع ثور الزمل
. سكاا وهو مكان القيـادة    : كوثلِّ السفينة . ١٣/٤٢/٢١٠-١٢املفضليات  ) ٣(

 .م، هلم صوت وجلبةمرز. قوم شجعان يكونون كالطليعة للجيش: سلف عاد
 .٦٢٥، ٥٠٨ :البيتان تقدما ص) ٤(
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٦٧٧

  :ةعام صور مصدرها األدوات ال-٧
هناك عدد من الصور مصدرها أدوات شائعة يـستعملها العامـة           
واخلاصة، حاولت هنا أن أميزها عما تقدم من صور الصناعات واحلـرف            

  .وأدواا
ل، فإن التشبيه بـه يف جمـاالت        ومن أكثر هذه الصور صورة احلب     

متعددة ورد كثرياً على ألسنة الشعراء، فقد أحصيت له ثنىت عشرة صورة             
  : منها

١(تشبيههم وصل الغواين باحلبل كما يف قول املسيب بن علس(:  
  

  أرحلت من سلمى بغـري متـاع      
  

  قبل العطاس ورعتها بـوادع      
ـ   من غـري مقليـةٍ         اهلاـ وإن حب

  
  قطـاع ت بأرمـام وال أ    ـليس  

  :)٢(وقول سويد  
  

رابعـة احلبـل لنـا    بسطت   
  

       فوصلنا احلبل منها ما اتـسع  
وإذا ما غضب عليها هلجرها إياه قطع هذا احلبل كمـا يف قـول                

  :)٣(دةبعلقمة بن ع
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤، ٣١ : وقد تقدم األول ص٦١-١١/٦٠البيتان مطلع املفضلية ) ١(
 .ما امتد:  ما اتسع٤٠/١٩١البيت مطلع مفضليته ) ٢(
ومثله البيت  . ٥٧٩وتقدم  . مقطوع:  مصروم ١٢٠/٣٩٧البيت مطلع مفضلية    ) ٣(

 .٢/١٦٢ للحرث بن ظامل ٣/٨٩/٣١٤
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٦٧٨
  هل ما علمت وما استودعت مكتوم     

  
  أم حبلها إذ ناتـك اليـوم مـصورم          

  :)١(اطباً ابن عمهوشبه ذو اإلصبع العدواين القرابة باحلبل فقال خم  
  لوال أياصر قرىب لست حتفظهـا      

  
  ورهبة اهللا فـيمن ال يعـاديين        

ـ إذاً بريتك برياً ال اجنبار ل          هــ
  

ــربيين     إين رأيتــك ال تنفــك ت
فاألياصر مجع أيصر، وهو حبل صغري يشد به أسفل اخلباء وأراد به              

، حيـث   ويف البيت الثاين صورة مصدرها السالح وآالته      . هنا حبل القرابة  
  .إن الربي يستخدم للسهام، عند إصالحها

  :)٢(وشبه املزرد العهد والذمة به، يف وقوله
  فياهلفى أال تكـون تعلقـــت     

  
  بأسباب حبٍل البن دارة ماجـد       

وشبه عوف بن عطية الشر واشتداده باحلبل املفتول احملصد فقـال             
  :)٣(عن قبيلة فزارة

  م أَمـرت هلـم    هولو أدركت 
  

  ماً ممراً مغـارا   من الشِر يو    
وتشبه اخليل لضمورها وصالبتها باحلبال كما يف قـول اجلمـيح             
  ــــــــــــــــــــــــ

 .حنتك: بريتك. خوف اهللا:  رهبة اهللا١٣/٣١-١٢املفضليات ) ١(
الضمري يعود إىل إبل الثعليب الـيت       :  تعلقت ٢٨/١٥/٧٩البيت يف املفضليات    ) ٢(

. ابن دارة وهو سامل ابن دارة من بين عبداهللا بن غطفان  . خدعه عليها ابن ثوب   
 .٢٤٩انظر مجهرة أنساب العرب 

، يعين اخليل وأصل اإلمرار إحكام الفتـل      : رت أم ٣٣/١٢٤/٤١٦املفضليات  ) ٣(
 .حمكم الفتل: مفتوالً، مغاراً: مممراً
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٦٧٩

  :)١(يصف خيل فرسان قومه
  من كل مـشتِرٍف ومدجمـــة     

  
  كالكر من كمت ومـن دهـم        

 سراة حصانه بعد طول السري واجلهد باحلبـل املفتـول           وشبه بشر   
  :)٢(فقال

  كأن سراته واخليـلُ شـعث     
  

    غداة وجيفها مسد  مغـار   
  .فكان أعاله يف استوائه وامالسه وشدته حبل مفتول  

  :)٣(وشبه سالمه الرماح ا فقال
  كأا بأكف القوم إذ حلقــوا  

  
  مطلـوبِ   البئر أو أشـطانُ    مواتح   

  .وذلك لطوهلا والضطراا حني هزها وتصويبها إىل األعداء  
  :)٤(وشبه املرار قرون حمبوبته ا حني تضفر فقال يصفها

  جعدةٌ فرعــاٌء يف مججمـةٍ    
  

     فُرعنـها كالـض ضخمٍة تفُرق  
  :)٥(وقد سبقه املرقش األصغر إىل ذلك فقال متمنياً  
  ــــــــــــــــــــــــ

معصوبة اخللق ضموراً   : مدجمة. مشرف:  مشترف ١٠/١٠٩/٣٦٧املفضليات  ) ١(
 .٤٩٢ وتقدم ص .سود:دهم. عبني احلمرة والسواد:احلبل كمت: الكر.وقوة

: وجيفهـا . طول السفر من  : شعث. أعاله: سراته. ٥٣/٩٨/٣٤٤املفضليات  ) ٢(
 .مقتول: مغار. حبل: مسد. سرعتها

 .٥٠٢ :البيت تقدم ص) ٣(
 .٦٤/١٦/٩٠ املفضليات .٣٠٩ :البيت تقدم ص) ٤(
 .١٢٧البيت ص) ٥(
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٦٨٠
   ـهترينــا بياض أال حبذا وجه  

  
  ومنسدالٍت كاملثـاين فواِحمـا      

وهناك عدد من الصور األداتية تستقي مادا مـن األواين املرتليـة              
ن مثل تشبيه الرجال باجلفان وهي مجـع        وردت على قلة يف املفضليات م     

مبعىن القدر، وقد شبه سلمة بن اخلرشب األمنـاري الرجـال ـا             . جفنة
  :)١(فقال

  هرقن بساحوق جفاناً كثــرية    
  

  ِزِروأدين أخرى من حِقني وحـا       
وشبه احلصني بن محام الشدة واألمر الصعب باآللة احلدباء فقـال             

  :)٢(مهدداً
ـ         حماربَألقسمت ال تنفك مين   ىت تنـدما  ـعلى آلٍة حدباَء ح

فشبه  حالتها اليت سيتركها عليها مبن ركب شيئاً صعباً حمـدودباً              
  .-مثالً–كالنعش 

وشبه عبدة بن الطبيب بيض القطا بالقوارير الصغار اململوءة زيتـاً           
  :)٣(فقال يصف الطريق

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٢١ :البيت ص) ١(
بنو حمارب بن   : حمارب. ال أترك : ال تنفك . ١٩/١٢/٦٧البيت يف املفضليات    ) ٢(

 .صعبة: حدباء. آلة. ٢٥٩ العرب خصفة بن قيس عيالن انظر مجهرة أنساب
مجع قبصة وهي   : قبصاً. بني يريد الطريق  :  ج ١٥/٢٦/١٣٧-١٤املفضليات  ) ٣(

وهو املوضع الذي يبيض    . مجع أفحوص : األفاحيص. ما أخذ بأطراف الصابع   
. فيه القطا حيث يفحص برجليه األرض يف مكان ناعم فيبـيض فيـه ويبـت    

= 
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٦٨١
  ٍج ترى حوله بيض القطا قُبصاً     

  
  اجيـلُ أنه باألفاحيص احلو  ـــك  

ـ حواجلٌ ملئت زيتاً جم        ردةــ
  

   سواجيلُ ليست عليهن من خوصٍ     
وشبه املثقب األجداد األخيار بالزناد وهو ما يقتدح منه النار فقال             

  :)١(مادحاً
  

    ـهنيمن الصاحلــني رأيت زناد  
  

        سـعود هاقدمياً، كما بذّ النجـوم  
  :)٢(قصيدة نفسها الغبار بالعمود فقال مادحاً من ال-أيضا–وشبه   

  

  واي أنــاٍس ال أباح بغـارةٍ      
  

  اء عمودهـا  مسيؤازي كبيداِت ال    
  :)٣(وشبه خدود اخليل بالشنان وهي القرب البالية فقال  

  

ـ       ناـوأَمكَن أطراف السنِة والق
  

  يعاِسيب قُوٍد كالـشناِن خـدودها       
ـ              ار وشبه عوف بن األحوص نفسه ِبِمسعر الشواء، ألنه يوقـد ن

  =  ــــــــــــــــــــــــ
. أي ليس عليها غالف   : جمردة.  الصغرية مجع حوجلة وهي القارورة   : احلواجيل
مجع سـاجول وسـوجل وهـو       : سواجيل. سعف النخل أي ورقة   : اخلوص
 .الغالف

سعود : سعودها. رفعنه وأعلني حسبه وخلقه   :  منينه ١٥/٢٨/١٥١املفضليات  ) ١(
 .النجوم وهي عشرة أجنم يف السماء

. يـوازي : ازييؤ. استباح أي مل مينعه عنهم أحد     :  أباح ٢٠/٢٨/١٥٢البيت  ) ٢(
 .مجع مصغر كبد أي وسطها: كبيدات

 .٣٧٧ :البيت قد تقدم ص) ٣(
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٦٨٢

  :)١(احلرب ويشنها وذلك قوله
  

  وقد شِجيت إن اسـتمكنت منـها      
  

  كما يشجى ِبِمـسعِرِه الـشواءُ       
وشبه ربيعة بن مقروم احلرب بالرحى والفرسان بلهى الرحى وهو            

  :)٢(ما يوضع وسطها لتطحنه فقال
  

  فدارت رحـــانا بفرسـام   
  

  فعادوا كأن مل يكونـوا رميمـا        
  :)٣(جام لقهرة عدوه وإذالله له، وذلك قولهوشبه نفسه بالل  

  

  وخصم يركب العوصـاء طـاطٍ     
  

       عن املثلى، غنامـاه الِقـذَاع  
  ه جلامـاً  ـطموح الرأِس كنت ل     

  
        قاعله منـه الـص  ،هسيخي  

ـ            النتـإذا ما انـآد قَومـه فَ
  

      والِوقَـاع ـواِقرالن ،هأخاِدع  
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .ما حترك النارية: مسعره. نشبت أي احلرب: شجيت) ١(
 .صاروا رمماً بالية وعظاماً مفتته:  رميما٣٣/٣٨/١٨٣ًاملفضليات ) ٢(
اخلطـة الـشديدة    : العوصـاء . ١٣/٣٩/١٨٧-١١األبيات يف املفـضليات     ) ٣(

غنمه وجهده  : غناماه. خري األمور وأمثلها  : املثلى. منحرف: اطط. والعوجاء
: اللجام. متكرب متعالٍ : طموح الرأس . الفحش وبذئ الكالم  : القذع. وقصاراه

: صـقاع . حيبسه: خييسه. احلبل يدخل يف فم الدابة ويلف على رأسها تذلل به    
.  تقضمهتوضع فيما مير من اللجام يف فمها لئال  . حديدة تكون يف وسط اللجام    

. مجع أخدع وهو عرق يف قفـا الـرأس        : أخادعه. عدله: قومه. احنرف: انآد
مجع وقيعة وهي احلروب، ولعله هنا يشبه قـصائد         : الدواهي، الوقائع : النواقر

 .اهلجاء ا
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٦٨٣

  .ا يصب عليه من هجائه لهفهو كاللجام يثين من طيشه مب
وشبه أبو قيس بن األسلت اازاة باملثل بكيل الـصاع بالـصاع            

  :)١(فقال
ـ         ال نأمل القتل وجنزي به الـ

  
  أعداء كيل الصاع بالـصاع      

نسانية يظهر لنـا مـدى   إلومن خالل ما سبق عرضه من املصادر ا   
ـ            ادة عظيمـة   اتصال الشاعر العريب مبا حوله وإفادته منه، مما شكل لديه م

  .لصوره

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٢/٧٥/٢٨٥املفضليات ) ١(
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٦٨٥

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  المصدر الطبیعي
  

   الطبيعة الساكنة:أوالً
  الطبيعة الصائتة: ثانياً
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٦٨٦
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٦٨٧

  املصدر الطبيعي: املبحث الثاين
جزء مت الكون غري عاقل خاضع لنواميس حمـددة، يف          : (الطبيعة

لعامل قادر  قسم من ا  (ويعرفها اجلماليون بأا     )١()مقابل اإلنسان احلر اإلرادة   
فكل صورة دلت عليها الطبيعة   )٢()على أن حيرك يف اإلنسان إحساسه الفين      

  .فهي مصدرها، وتنقسم إىل قسمني طبيعة ساكنة وطبيعة صائتة
  :الطبيعة الساكنة: القسم األول

رض وما أقلت من النباتات واجلوامـد       األ: تشمل الطبيعة الساكنة  
ـ ما والسوائل، والسماء و   يس علـى األرض كالكواكـب   أظلت مما هو ل

  .والنجوم والرياح
ويف املفضليات صور استمدها الشعراء من الطبيعة الـساكنة بلـغ           

  : صورة جاءت على النحو التايل١٢٤عددها 
  . صورة٢٥ صورة، من اجلوامد ٥١صور مستمدة من النبات 

  . صورة٢٤رض  صورة، من األ٢٤من السماء 
  

   النبات-أ
: تقاة من النباتات الصحرواية، ومنها    جاءت أكثر صور الشعراء مس    
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٣املعجم األديب، جبور عبدالنور ) ١(
 .السابق نفسه) ٢(
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٦٨٨

ـ   )١(تشبيه عوف بن عطية النساء بالعنقر      ه وإغـارم علـى     مفتخراً بقوِم
  :)٢(أعدائهم فجاءة

  

  اح لقيـتم  ــولنعم فتيان الصب  
  

       كـالع قُروإذا النساء حواسـرن  
فقد فوجئت النساء بالغارة وسلنب حواسر، وبدا بياضـهن أشـبه             

  .ببياض العنقر
 لبياضه ومالسته وسرعة منوه كمـا قـال         ىلنساء بالربد وشبهوا ا 

  :)٣(املخبل السعدي يصف حمبوبته الرباب
  

  برديٍة سبق النعـيم ـا     
  

     ظْـمـا ع ا وغالهأقران  
  : فقالىبالربد )٤(وشبه مزرد ساقي حمبوبته سلمى  

  

ـ       اـوِتخطو على برِديِتيِن غذامه
  

  منري املياِه والعيونُ الغالِغـلُ      
  :)٥(وشبه املرار أسنان حمبوبته باإلقحوان فقال  

  

  وإذا تضحك أبدى ِضـحكُها    
  

       ـرذا أُش ـهتدإقحواناً قَي  
  ــــــــــــــــــــــــ  

لقصب والربدي مادام أبيض جمتمعاً مل يتلـون بلـون ومل           أصل البقل وا  (وهو  ) ١(
 ).عنقر(، اللسان مادة )ينتشر

 .٦٢٣:  وتقدم ص.١/٩٤/٣٢٧املفضليات ) ٢(
 .٢٢١: وتقدم ص .١١/٢١/١١٤املفضليات ) ٣(
 .١١/١٧/٩٤املفضليات ) ٤(
 .٣٠٦: وتقدم ص .٦٨/١٦/٩٠املفضليات ) ٥(
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٦٨٩

  :)١(وقال بشر بن أيب خازم يصف الظعائن
  يفَلِّجن الشفَاه عـن اقحـوانٍ     

  
       سـاريٍة ِقطَـار ِغب الَهج  

  .ه وأنعمفجعلها أقحواناً سقى مبطر سحابة ليلية فهو أرق ل  
وشبه بعض الشعراء الشباب بالغصن لنعومته فقال عبـداهللا بـن           

  :)٢(سلمة
  كأن بنات خمٍر رائحــــاتٍ    

  
      وغصنها الغض الرطيـب ،جنوب  

  :)٣(وقال مزرد يصف غالماً شاباً خدعه أحدهم عن إبله  
  تسفهته عن مالـه إذ رأيتـه      

  
  غالماً كغصن البانة املتغايـد      

  :)٤(ن، فقال املرقش األكربوشبهوا الشيب باإلقحوا  
  رأت أُقحوان الشيب فـوق خطيطـة      

  
        ِطرت مل يستكن صـؤابهاإذا م  

رأسه  حيث شبه    -أيضاً–ويف البيت صورة أخرى مصدرها طبيعي         
طيطة وهي أرض مل متطر بني أرضني أصاا        وما عليه من صلع باألرض اخل     

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٩٣:  وتقدم ص.٨/٩٨/٢٣٩املفضليات ) ١(

كشفه : جاله. نبت له زهر أبيض تشبه به األسنان: اإلقحوان. يكشفن: يفلجن
 .مطر: قطار. سحابة تأيت ليالً: سارية. بعد: غب. وزينه

 .٩٣:  وتقدم ص.١٢/١٨/١٠٤املفضليات ) ٢(
 ١٩/١٥/٧٨املفضليات ) ٣(
خطيطة رأسها يشبهها باألرض اليت قد نبـت ـا          . ٢/٥٣/٢٣٦املفضليات  ) ٤(

 .صغار القمل: صؤاب. ب متفرقاً من أثر املطرالعش
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٦٩٠

  .املطر، فهو يصف هامة راسه وقلة شعرها
ان والناقة بالغصن ومن ذلك قول متمم يـصف         وشبهوا ذيل احلص  

  :)١(حصانه
  ضايف السبيب كأن غصن أبـاءة     

  
        عقْـدها إذا مــا يانَ ينفُضير  

  .فشبهه بغصن األباءة، وإذا كان غصنها رياناً كان أنعم وأطرى له  
  :)٢(صف املخبل السعدي ذيل ناقته فقالوو

  وتسد حاذيها بـذي خـصل     
  

      عقمت فناعم نبته العقـم  
وشبهوا الناقة مبطرق النبع لصالبته وضموره كقول بشامة يـصف            

  :)٣(ناقته حني وقف يف ديار أحبته
  فوقفت فيها كـي أسـائلها     

  
  غَوج اللبان كِمطْرِق النبـعِ      

وشبهوا قوائمها بدعائم شجرة األرز لضخامته وصـالبته كقـول            
  :)٤(شبيب بن الربصاء

  هلا رِبذَات بالنجـاِء كأـا   
  

  دعائم أَرٍز بينهن فُـروج      
وشبه الكلحبة النبلَ حني وقوعه بصدر فرسه بالكُراِث الربي وهو            

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١١٤:  وتقدم ص.٢١/٩/٥١املفضليات ) ١(
 .١٥٢ : والبيت تقدم ص٣٠/٢١/١١٧املفضليات ) ٢(
واسعة جلد الصدر، مطرق النبع، عصا : غَوج اللبان. ٦/١٢٢/٤٠٧املفضليات ) ٣(

 .٣٣٣:  وتقدم ص.النبع وهو من شجر اجلبال
 .١٢/٣٤/١٧١املفضليات ) ٤(
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٦٩١

  :)١(البصل فقالبقل ينبت يف الرمل يشبه 
  كأن ِبِليتيها وبلْـدِة حنرهـا     

  
  من النبل كُرات الصرِمي املُنزعـا       

  .وجعله منزعاً لتصدق عليه املشاة بالسهام  
  :)٢(رار قوته بالشوك الذي ال يستطيع أن يقتحمه أحد فقالوشبه امل

  ويرى دوين فـال ِيـسِطيعين     
  

        ِْهرمـسٍك من قتـاٍد موطَ شرخ  
ورقـه، ولـذلك   خرط وف يصعب قمعوجعله شوك قتادة؛ وألنه     

  .قالوا من دونه خرط القتاد، وهو مثل يضربونه
ـ         شجر وأصـلبه، وال    وشبه عراقة نسبة بالنبعة لكوا من خيار ال

  :)٣(تكون إال يف أعايل اجلبال، وذلك قوله بعده
  أنا من خنـدف يف صـياا      

  
       حيث طاب القبص منه وكَثُـر  

  ويل النبعة مـن سالفهـــا     
  

      ــــرويل اهلامة منها والكُب  
  :)٤(وشبه ربيعة بن مقروم أجساد القتلى باهلشيم يف قوله  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٤: وتقدم ص. ٤/٢/٣٢املفضليات ) ١(
 .القتاد شجر ذي شوك حاد من شجر اجلبال. ٤٥/١٦/٨٨املفضليات ) ٢(
  .٤٧/١٦/٨٨-٤٦املفضليات ) ٣(

امرأة الياس بن مضر، ينسب إليها أبناؤها من قريش واسـد وضـبة             : خندف
-٤٧٩انظر مجهرة أنـساب العـرب       . ومزينة ومتيم وخزاعة والرباب وأسلم    

مـا تقـدم    : سالفها. العدد الكثري : القبص. خالصها ووسطها : صياا. ٤٨٠
 .معظم األمر: الكُبر. اهلامة أعلى الرأس يريد الشرف والعز. منها

  .٣٥/٣٨/١٨٣املفضليات ) ٤(
= 
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٦٩٢
  وأضحت بتيمن أجـسادهم   

  
  ها اهلـشيما  يشبهها من رآ    

    

وشبه متمم ما تساقط من أشالء أعدائه الذين يـضرم بالـسيف            
  :)١(بشجر اخلروع فقال

  

  ولقد ضربت به فتسقط ضـربيت     
  

  أيدي الكماة كأن اخلـروع       
    

  .)٢(وإمنا شبهها باخلروع ألنه شجر لني
ومن املصادر اليت استقى منها الشعراء صورهم الصامتة النخل وهي          

ا عامـة، وأعنـاق اخليـل     )٣(وقد تقدم تشبيههم الظعن  أكرب مصادرهم   
وهو جريدها، وشبهوها لضمروها     )٥(ومعاطف الفرس بعسيبها  . )٤(جبذعها

، وشبهوا  )٦(شوكة النخلة : وإرهاف صدرها ومتام عجزها بالسالءة، وهي     
، وشـبهوا   )٧(املقطع: أيوهو نواها   ما تطاير من نسورها بالعجم اروم،       

  =  ــــــــــــــــــــــــ
 .يابس كل كإل وكل شجر: اهلشيما. موضع: تيمن

 .٣٥/٩/٥٣املفضليات ) ١(
 .٧٦األنباري ابن شرح ) ٢(
 . من هذا البحث٦٦٣ :انظر ص) ٣(
 . من هذا البحث٦٦٣، ٥٩١ :انظر ص) ٤(
 . من هذا البحث٣٦٧ :انظر ص) ٥(
 . من هذا البحث٣٦٦ :انظر ص) ٦(
  من هذا البحث٣٨٥ :انظر ص) ٧(
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٦٩٣

، وشبهوا لوـا بلـون      )١(ترفة على فراشها بسقوط النخلة    سقوط املرأة امل  
  .)٢( لشدة صفرتهالتمرعرجون العمر وهو نوع من 

وشبه شبيب بن الربصاء حمبوبته باجلنة، ملا يرى من األنس والطمأنية   
عند قربة منها، وهو ما يشعر به من يكون يف احلدائق الغناء وارفة الظالل،              

  :)٣(وذلك يف قوله
   هند جنةٌ حيـل دوـا      فإن تك 

  
       جِعـيالفىت فَي فقد يعزف اليأس  

وشـعرها   )٥(، ورائحة املرأة باألترجـة    )٤(وشبهوا الظعائن بالدوم    
وصوت الدروع على البسيها بصوت احلصيد إذا       . )٦(بعناقيد الكرم وورقه  

  .)٧(حركته الريح
اطراف وشبه املزرد أطراف الشيب حتت ما صِبغَ من الشعر باحلناء ب  

  :)٩(، وذلك قوله)٨(الثَّغامِة
  ــــــــــــــــــــــــ

 . من هذا البحث٣١٢ :انظر ص) ١(
  من هذا البحث٢٩٢ :انظر ص) ٢(
 .٦/٣٤/١٧٠املفضليات ) ٣(
 . من هذا البحث٦٧٥ : انظر ص) ٤(
 . من هذا البحث٣١٤، ٢٤٣ :انظر ص) ٥(
 . من هذا البحث٣١٠ :انظر ص) ٦(
 . من هذا البحث٢٣٨ :انظر ص) ٧(
 .ثغم: اللسان مادة) نبت أبيض الثمر والزهر(وهي ) ٨(
  .٣/١٧/٩٤املفضليات ) ٩(

= 
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٦٩٤
  يقَنئُه ماء اليرناء حتتــــه    

  
  شكري كأطراف الثَّغامِة ناصـلُ      

  :)١(وشبه عبداهللا بن سلمة الطريق بالكتان وهو القطن فقال  
  وناجية بعثت علـى طريـق     

  
      وبـبِرِه سجنكأن بياض م  

وجـه ـا إىل     ومثله قول علقمة بن عبدة يصف ناقتـه  وقـد ت             
  :)٢(ممدوحه

  تتبع أفياَء الظـالِل عـشيةً      
  

       وبـبس نهٍق كـأنعلى طُر  
   اجلمادات-ب  

وهي الصور املستمدة من مجاد ليس فيه حيـاة ومنـو وحركـة             
  =  ــــــــــــــــــــــــ

  :وهو متعلق ببيتني مها مطلع املفضلية
  صحا القلب عن سلمى وملّ العواذل     

  
  ى يزايـل وما كاد ألياً حـب سـلم        

  يفؤادي، حىت طار غى شبيـــبتِ      
  

  وحىت عال وخطٌ من الشيب شـامل        
. أول ما ينبت من الـشعر     : شكري. احلناء: ماء الريناء . جيعله أمحر قانياً  : يقنئه  

 .خارج: ناصل
  .١٣/١٨/١٠٤املفضليات ) ١(

. وسـطه ومعظمـه   : منجره. سرت ا، وركبتها  : بعثت. ناقة سريعة : ناجية
 .شقائق الكتان. ع سبمج: سبوب

مجع ظل وهو : الظالل. مجع يفء وهو الظل: أفياء. ١٤/١١٩/٣٩٣املفضليات ) ٢(
 أو مبعىن الكن وهو ما يستكن به من شجر وحنوه أي تتبع ظـل              -أيضاً–الفئ  

 .كل شجر تستظل به
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٦٩٥

  :)١(كاحلجارة اليت أمدت الشعراء بعدد من الصور، ومن ذلك قول مزرد
  ال وعاما حني باعـا بـأعنزٍ      اوع
  

  عباِنيةً كاجلالِمـدِ  وكــلبني لَ   
  ِهجاناً ومحراً معِطـراٍت كأنهـا       

  
  حصى مغرٍة ألوانهـا كااِسـدِ       

فقد شبه اإلبل بالصخر وشبه ألواا باحلصى يف أرض طينية محراء             
  .وبالثياب املصبوغة بالزعفران

، وبالـصخرة   )٢(وقد تقدم تشبيه الشعراء اإلبل باتـان الـضحلِ        
  .)٣(ل ومجع حوهلا احلجارةدحرجها السي

وشبه بعض شعراء املفضليات احلصانَ جبلمود الِقذَاف وهـو مـا           
  :)٤(يترامى به من احلصى كقول ثعلبة بن صعري يصف حصانه

  تِئٍق كجلموِد الِقـذَاِف، ونثْـرٍة      
  

  ثَقْـٍف وعراِص املَهـزِة عـاِترِ       
  ــــــــــــــــــــــــ  

إبل : لعبانية. اشتهيا اللنب: عاما. افتقرا: علال. ٧٧-١٠/١٥/٧٦-٩املفضليات ) ١(
: اجلالمـد .  شبهها حبجارة اللعباء وهي األرض ذات احلجارة الـصلبة         شداد،
. طني أمحر: مغرة. مسان: معطرات. بيضاً، وتطلق على الكرام: هجاناً. احلجارة
 .ثياب مصبوغة باجلساد وهو الزعفران: جماسد

 .٥٨٥، ٢١٠ :وقد تقدم ص. ١٤/١٢٠/٣٩٨املفضليات ) ٢(
  .١٢٣: وقد تقدم ص٣٣/٢١/١١٧املفضليات ) ٣(

 من دوا الرضم...   كتريكة السيل
ما يقذف به من   : جلمود القذاف . ممتلئ نشاطاً :  تئق ٢١/٢٤/١٣١املفضليات  ) ٤(

رمح كثري  : عراص املهزة . ال تعلقها السهام  : ثقٍف. درع سابغة : نثرة. الصخر
 .صلب: عاتر. االضطراب
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٦٩٦

  :)١(صانهافره باحلجارة كما قال عبدة يصف حووشبهوا ح
  إذا أُبس به يف األلف بـرزة      

  
  عوج مركبةٌ فيهـا براِطيـلُ       

  :)٢(وشبه املرقش األكرب سنام ناقته باجلبل فقال  
     تويف الشول حىت ن تبزبل ع  

  
       مذا حــبك كـاِإلر غَتووس  

منقَطَـع  (وشبه املسيب بن علس غاِرب ناقته برباوِة املَخِرِم وهـو            
  :)٤(، وذلك قوله)٣()لِظ من اجلبل حيث استدق عند أنفهالِغ

  وكأن غاِربها رباوةُ مخـِرمٍ    
  

  وتمد ِثني جـدِيِلها ِبـِشراعِ       
وشبه مزرد صياداً ماتت كالبه وكاد يهلك جوعا مبـن سـدت              

  :)٥(طريقه الصخور فقال
    مهفطوف يف أصـحابه يـستثيب  

  
       عليه املَـس توقد أَكْد اِئلُفآب  

وشبه أبو ذؤيب نفسه مبرو املشرق، لصالبته وعدم تـأثره بـوطء         
  :)٦(الناس، فقال يصف صربه على احلوادث
  ــــــــــــــــــــــــ

 .حجارة: يلبراط. قوائم: قدمه، عوج: برزه. ٦٤/٢٦/١٤٣املفضليات ) ١(
 .٢١٢:  وتقدم ص.٩/٤٩/٢٣٠املفضليات ) ٢(
 ).ربو وخرم(انظر القاموس ماديت ) ٣(
: زمامها، شراع: جدبلها. ما أثىن: مرتفع، ثىن: رباوة. ١١/١١/٦٢املفضليات ) ٤(

 .عنقها على التشبيه
 .١٩٨: وتقدم ص. ٦٩/١٧/١٠١املفضليات ) ٥(
واحدة املرو، : مروة. صائب والنوازلامل: احلوادث. ١١/١٢٦/٤٢٢املفضليات ) ٦(

= 
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٦٩٧
  حىت كأني للحوداث مـروةٌ    

  
        عقْـرِق كُلَّ يـوٍم تبصفا املشر  

  :)١(وشبه سويد نفسه بالصخرة تعجز احلاسد فقال  
  اً يرِدي صـفاة مل تـرم      يمقِْع
  

   املطَّلَـع   أعيطَ وعرِ  يف ذُرى   
  معِقٍل يأمن مـن كـان بـه         

  
        لَـعقْتقبلـه أن ت نغلبت م  

            وهي حجـارة   –وشبه بشر بن أيب خازم قبيلته ومن معها باَألثَاِفي
  :)٣( فقال-)٢(تنصب حتت القدر

   راسـياتٍ أثايف من خزميـةَ  
  

   املناقب واحلـرام   لُّلنا حِ   
ثايف يرمي ا رئيس كـل قـوم، يف         وجعل علقمة بن عبدة للشر أ       

  :)٤(وقوله
  بل كل قوم وإن عـزوا وإن كثـروا    

  
  هم بأثايف الـشر مرجـوم     عريفُ  

  =  ــــــــــــــــــــــــ  
مصلى العيدين وجبل يف    : املشرق. صخر أملس : صفا. وهي احلجارة البيض    

توطـأ  : تقـرع . وهو سوق الطائف: ويروى املشقّر. ديار هذيل قبيلة الشاعر   
 .١٢٦:  وتقدم ص.ملرور الناس عليها

 .١٢٥:  وتقدم ص.٨٤/٤٠/١٩٩-٨٣املفضليات ) ١(
 ).ثفي(موس مادة انظر القا) ٢(
بين أسد ولقـريش    : جد أعلى لقبيلة الشاعر   :  خزمية ٣٧/٩٧/٣٣٧املفضليات  ) ٣(

حـل  . وهم الذين عىن م األثايف    ) ١١(وكنانة، انظر مجهرة أنساب العرب      
 .حرم مكة: احلرام. ما كان خارجاً عن مكة: املناقب

 .٣١/١٢٠/٤٠١املفضليات ) ٤(
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٦٩٨

وشبه عبدة بن الطبيب األمر الصعب واملشكلة العويصة بالثنيـة مل           
يكن فيها مسلك ففرجها حبسن رأيه وسالمة تدبريه، حىت صارت مسلكاً،           

  :)١(يف قوله
  

ـ عَِ من أمـر قـوم       وثنيٍة   زِةــ
  

       يداي فكان فيها املطلـع تجفَر  
    

  :)٢(وشبه مزرد أعني اخليل بعد طول السرى بالِقالَت الغاِئرة فقال
  
  

   الوِجيِف رأيتهـا   بإذا اخليل من غِ   
  

ـ وأعينها مثـلُ ال       الت حواِجـلُ ق
    

 املكان الذي نزلت به إبل الشيخ وعجوزه، باملرقب         -أيضاً–وشبه  
  :)٣(لاملخوف فقا

  

  ولكنها يف مرقَـٍب متنـاِذرٍ     
  

  كأنَّ ِبها منه خروطَ اجلدائـدِ       
  ــــــــــــــــــــــــ  

. العقبة وهي الفرجة بني جبلني ملتـصقني      : الثنية. ١٩/٢٧/١٤٧املفضليات  ) ١(
 .نعت للثنية أي صعبة: أعزة، نعت للقوم، وبفتح العني: عزة

 وهو متعلق ببيت قبله يصف فيه حصانه، ويعقد بينـه           ٢٣/١٧/٩٦املفضليات  ) ٢(
مجع : القالت. بعد السري الشديد  : غب الوجيف : وبني غريه من اخليل مقارنة    
:  وتقـدم ص   .غائرة: حواجل. بل جيتمع فيها املاء   قلتة، وهي نقر تكون يف اجل     

٢٦٩. 
. موضع مرتفع وعادة ما يكون يف اجلبـال       : مرقب. ٣٤/١٥/٨٠املفضليات  ) ٣(

مجـع جدجـد وهـو      : اجلداجد. جراح وندوب : خروط. متحامى: متناذر
 .الصرصور
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٦٩٩

وما ذاك إال لكوا نزلت يف ديار خونة، خدعوا صـاحبها عنـها             
  .فأخذوها منه بثمن خبس

  . )١(وشبهوا عجيزة املرأة بالكثيب،كما تقدم
  .)٢( الراعي اهلمل بالكثيب وقد تقدم أيضاًرأسوشبه تابط شراً 

وهو عظم أو حنـوه يعتـرض أثنـاء         –به سويد نفسه بالشجا     وش
  :)٣( يف حلق عدوه، فقال-الطعام

  ويراين كالشجا يف حلقـه    
  

      عسراً خمرجه ما ينتـزع  
وشبه متمم املوت بالطريق الواسع، وقد سلكه آباؤه  من قبله، وهو          

  :)٤(سائر على آثارهم
    مهـتعدـم وذهبوا فلم أدركه  

  
  ريق املهيـع  غولٌ أتوها والط    

    

   املصدر املائي-ج
وهو كل مصدر أصله من املاء كالبحار واألار واألمطار والعيون          
أو ما يشبهها كالسراب، ووجدت لشعراء املفضليات يف كل نوع من هذه            

  ــــــــــــــــــــــــ
 . من هذا البحث٣١٢ :، وانظر ص٩٢، ٨٣/١٦/٩١ و٧٣املفضليات ) ١(
 .من هذا البحث. ٩٢ : وانظر ص١٥/١/٢٩املفضليات ) ٢(
  . وهو متعلق بقوله قبله٦٨/٤٠/١٩٨املفضليات ) ٣(

  رب من أنضحت غيظاً قلبـه     
  

  قد متىن يل موتـاً مل يطـع     
   

 .٤٢/٩/٥٤املفضليات ) ٤(
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٧٠٠

املصادر عدداً من الشواهد منها الصور اليت شبهوا ا املمدوح بالبحر كما            
  :)١(يف قول املسيب بن علس

  

  ت أجود من خلـيج مفْعـمٍ      وألن
  

  متراِكِم اآلذي ذي دفَّـاع      
  وكأن بلق اخليل يف حـــافاته       

  
  يرمي ن دواِلي الـزراع      

    

والتشبيه بالبحر صورة متداولة، لكن الشاعر جعل فيها شيئاً مـن           
التميز عندما ذكر فيها تفصيالت جتعلها ثرية، كي يظهـر ثـراءه وغنـاه     

  . البحر وموجه كان أكثر خرياً، وأعم نفعاًوِعظمه، وكلما عظم
ومن طرائف التشبيه بالبحر، تشبيه سويد صاحبه من اجلن بالبحر،          
ففي معرض افتخاره بلسانه وشاعريته، أراد أن يزيد من تعظيم نفسه بادعاء   

 )٢(أن له صاحباً من  اجلن ميده باملعاين الغزار،  على عادة شـعراء العربيـة    
  :)٣(فقال فيه

  ــــــــــــــــــــــــ
يدفع املاء بعضه بعـضاً     : املوج، دفاع : اآلذي. ٢١/١١/٦٣-٢٠املفضليات  ) ١(

 .، مجع داليةنواعري: دوايل. بيض: بلق. لكثرته
 .٦/٢٢٥انظر احليوان للجاحظ ) ٢(
خفيف : زفيان. ذو إجابة: ذو غيث. ٢٠٢-١٠٧/٤٠/٢٠١-١٠٤املفضليات ) ٣(

عند شرب املزاد، وعىن به شدة احلر، كناية عـن شـدة            : إنفاد القرع . سريع
الفـاحش  : القذع. مواقف اخلصومة، والقرع مجع قرعة وهي املزادة أي القربة 

تيـاره  : آذيه. فيه زبد : زِبد. ذو موج : عباب. الم السي القبيح  من القول والك  
  .يريد موجة

= 
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٧٠١
  ين صـاحب ذو غيـث    وأتا
  

  فَزي     عانٌ عند إنفـاد القُـر  
  قال لبيك ومـا استـصرخته       

  
      ال القـذعحاقراً للناس قو  

      ـــهذو عباب زبـٍد آذي  
  

  لَعلتيار يرمـي بـالقِ    خِمطُ ا   
  زغريب مـستعــز حبــره      

  
        ليس للمـاهر فيـه مطّلَـع  

حىت إن مـا    فجعله حبراً عظيم املوج كثري الزبد، مضطرب التيار،           
، وماؤه  "يرمي بالقلع "يقذف به من املوج يشبه الصخر الكبار العظام جداً          

  .كثري ال يقدر عليه، ال يستطيع السباح املاهر اخلروج من أمواجه املتالطمة
وهي صورة ثرية باملعاين والقيم الفنية، غري أن صورة البحر مل تكن            

يف قصائد أخـرى فيهـا    يف املفضليات على هذا النحو دائماً، فقد وردت         
ة ليس فيها تفصيل وال امتداد وذلك مثل قول مزرد بن ضرار مكنيـاً            اجس

  :)١(عن قوة هجائه بالبحر املمتلئ دائماً
  كذاك جزائي باهلـدي وإن أقـل      

  
  فال البحر مرتوح وال الـصوت صـاحل       

وكقول املرقش األكرب الذي شبه اجلبال يف سراب الصحراء باجلبال            
  :)٢( فقاليف وسط البحر،

  =  ــــــــــــــــــــــــ
مجع قَلَعة وهي الصخرة العظيمة وأراد ا       : القَلَع. مضطرب املوج : مخط التيار 

. ال يقدر عليه لكثرته   : مستعز. كثري املاء : زغريب. هنا املوجة الضخمة العظيمة   
 .خمرج: مطلع. جميد السباحة: املاهر

 .٦٣٣:  وتقدم ص.٦٢/١٧/١٠٠املفضليات ) ١(
 .٦٣٣:وتقدم ص .تتغامس أي تنغمس فيه:تغامس.١٧/٤٧/٢٢٦املفضليات ) ٢(
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٧٠٢
ا     وأعرضـهكـأن رؤوس أعالم   

  
       سـامغاٍل يف خليج تِجب رؤوس  

وشبه احلادرة احلرب بالبحر خياض فيه فقال مفتخـراً خبوضـهم             
  :غمراا

   كريهـةٍ  يـومِ  كلِّوخنوض غمرةَ 
  

  ت وغنمهـا لألشـجعِ    ردي النفوس   
وشبه عوف بن عطية كثرة فرسان قومه عند خروجهم للحـرب،             

  :)١( البحر يدفع بعضها بعضاً، فقالبأمواج
ـ       دى حـروبٍ  رأمل تر أننا ِم

  
  فّـاع حبـرِ   كأننا د نسيلُ  

والقتال أياً كان فإنه يشبه غمرات ماء البحر، كل يهابه وخيـشاه،              
وقد شبه عبدة بن الطبيب قتال الثور الوحشي لكالب الـصياد خبـوض             

  :)٢(غمرات املوت فقال يصف استعداده لبدء املعركة وحده
  فاهتز ينقض مدريني قـد عتقـا     

  
  خماوض غمرات املوت خمـذول      

، وشـبهوا وقـع     )٤(باملطر )٣(النعامالناقة ب و وشبهوا سرعة احلصان    
  .بصوته على القبة )٥(السيوف يف الرؤوس

  ــــــــــــــــــــــــ
يوم احلـرب   : يوم كريهة . وسط ومعظم املاء  : غمرة. ١٢/٨/٤٥املفضليات  ) ١(

 .لك: تردى. الشديدة املكروهة
 .سا من الِقدمصلبا وامال: عتقا. قرنني: مدريني. ٣٤/٢٦/١٣٩: املفضليات) ٢(
 ..٣٤٨، ٣٠٩ :الشاهد تقدم ص) ٣(
 .١٠٤ :الشاهد تقدم ص) ٤(
 .٢٣٧ :الشاهد تقدم ص) ٥(
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٧٠٣

  .بسرعة السيل )١(كما شبهوا سرعة احلصان
  .)٢(وشبهوا الدرع مباء الغدير إذا طرقته الريح يف عدد من األبيات

 ـ بأجزاء مـاء الغـدير يف تلـك     أيضاًـ وحديد السيف شبه  
  .)٣(ةالصف

وشبه عوف بن األحوص بداية ظهور آثار الضغينة ببدو ثرى املـاء    
  :)٤(عند حفر البئر، أو عند نبوغ عني، فقال

  

  وإين لتراك الضغينة قــد بـدا      
  

  ثراها من املوىل فـال أسـتثريها        
    

  :ءأو الفضا" السماء وما أظلت "-د
يعيش العريب يف صحراء يحيط به الفضاء الرحب أينمـا كـان،            
يالحظ تقلباته وأحواله كل حني، وأكثر مـا يلفـت نظـره الـسحاب              

  .والكواكب
فالسحاب يف بياضه ومجاله وحركته الدؤوبة يشبه حركة ومـشي          

  .)٥(الفتيات
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٩ :الشاهد تقدم ص) ١(
 .٥١١ :الشواهد تقدمت ص) ٢(
 .٤٩٧ :وتقدم ص) ٢٦/٢٠(املفضليات ) ٣(
 .٨/٣٦/١٧٧املفضليات ) ٤(
 .٥٩/١٦/٨٩املفضليات ) ٥(
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٧٠٤

وملعرفتهم التامة باألنواء وجنومها ربطوا بينها وبـني الـسحاب يف          
، فقد شبه بشر جند قبيلته بسحاب الثريا وقد حركته اجلنـوب،            صورهم

  :)١(وذلك قوله
  فلما رأونا بالنـسار كأننــا    

  
  نشاص    هـا  الثريا هيجتـها جنوب  

وسحاب نوء الثريا يكون كثيفاً أسود متراكمـاً مرتفعـاً، ألنـه              
سحاب ممطر، ولذا شبه جند قبيلته به، ملا أوقعوا يف قلوب أعـدائهم مـن    

  .حني رأوهمالوهن 
  :)٢(وشبه اجلميح جنده بسحاب يوم املرزم فقال

  جلب إذا ابتـدوا قنابلـــه   
  

  كنشاص يوم املـرزم الـسجم       
، )٤(، وأسناا بـشعاعها   )٣(وشبه سويد وجه حمبوبته بقرن الشمس       

وشبه  )٦(أيضاً، وشبه احلارث ا البقر الوحشي     -،  )٥(وشبه مزرد ترسه ا   
  ــــــــــــــــــــــــ

املـزن الـذي يوافـق      :  موضع، نشاص الثريا    النسار ١١/٩٦/٣٣املفضليات  ) ١(
  :طلوعها وبعده

   القدر مل تدر إذ غلـت      تفكانوا كذا 
  

  أتنـزهلا مذمــومة أم تذيبهــا       
   

 .جنم ومها مرزمان:  واملرزم٢١٧ : وقد تقدم ص٧/١٠٩/٣٦٧املفضليات ) ٢(
 .٢١٧ : البيت تقدم ص) ٣(
 .٢١٧ : البيت تقدم ص)٤(
 .٦٧٦ ،٦٢٥، ٥٠٨ : البيت تقدم ص)٥(
 .٥٦٢ : البيت تقدم ص)٦(
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٧٠٥

 كما شـبه    -)١(ى رؤوس جند قومه بالكواكب    األخنس ملعان اخلوذات عل   
  :)٢(اخلصفي احملاريب قومه بالنجوم ورؤساءهم بالكواكب فقال

  وكنا جنوماً كلما انقض كوكـب     
  

  بدا زاهر منهن لـيس بأقتمـا        
وشـبه  . )٣(وشبه األسود بن يعفر النساء لبياضهن ومجاهلن بالبدور         
شبه مزرد سنان رحمـه     ، و )٤(املرقش األكرب جيش قبيلته بضوء جنوم السحر      

، وشبه متمم رضي اهللا عنه أخـاه        )٦(، وشبه املرار حصانه باملريخ    )٥(باهلالل
  :)٧(مالكاً مبطر الصيف والربيع فقال
  له تبع قد يعلم الناس أنــه      

  
        على من يداين صـيف وربيـع  

فائها وزرقتها بلون الـسماء     صوشبه ربيعة بن مقروم شريعة املاء ل        
  :)٨(د محار الوحش وأتنه عليهافقال يصفها حني ورو

  

  مع ضـوء الـصباح    فأوردها  
  

   طْشرائع تحعنها اجلميمـا   ر   
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٥١٩، ٢٢٩ : البيت تقدم ص)١(
 .مل يعلقه قتام أي غبار:  ليس بأقتما٢٤/٩٢/٣٢١املفضليات ) ٢(
 .٢٢٠ :البيت تقدم ص) ٣(
 .٢٣٠ : البيت تقدم ص)٤(
 .٢٢٨ : البيت تقدم ص)٥(
 .٢٤/١٦/٨٥ املفضليات )٦(
 .١١/٦٨/٢٧٢املفضليات ) ٧(
 .٥١٥ :، وقد تقدما ص١٥/٣٨-١٤املفضليات ) ٨(
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٧٠٦
  طوامي خضراً كلون الـسماءِ    

  
  يزين الدراري فيها النجومـا      

 هذه الشريعة لون السماء يف هدأة الليل، وملعان دراريـه           فأشبهت  
  .املة قبة السماء وجنومها
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٧٠٧

  :تةالطبيعة الصائ: القسم الثاين
أمدت الطبيعة الصائتة حبيوناا وطيورها وحشراا الشاعر العـريب         
بعدد من الصور وميكننا تصنيف مصادر هذا القسم على مخسة أصناف كل   

  : صورة كالتايل١٩٧منها أسهم يف إثراء خيال الشاعر جاءت يف 
  . صورة٥٨احليوانات الداجنة وعدد صورها   -أ 
 . صورة٥٠رها احليوانات الربية املأكولة وعدد صو -ب 
 . صورة٣١وعدد صورها ) السباع(احليوانات املتوحشة  -ج 
 . صورة٤٧الطيور وعدد صورها   -د 
 . صورة١٢احلشرات والزواحف وعدد صورها   -ه 

  : احليوانات الداجنة-أ
 وقـد   ،وهي كل حيوان مستأنس أليف أمد الشعراء بصورة فنيـة         

 النصف من   تأثرت اإلبل سواء اجلمل أو الناقة بتسع وعشرين صورة أي         سا
جمموع تلك الصور، فقد شبهوا الناقة الضخمة القوية، والفرس ذي العنـق   

، وبه شبه أبو ذؤيب الثور حني يصرع فقال يصفه بعـد           )١(الطويل بالفحل 
  :)٢(أن رماه القانص بسهم

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨٠، ٣٥٨، ٣١٣ :انظر ما تقدم ص) ١(

 .٣/١١١، ٧/٤٩، ١٣/٢٣، ٢٤/٢١، ١٤/٥ويف املفضليات 
فحـل  : فنيق. يعين الثور، سقط على وجهه: كبا. ٥٠/١٢٦/٤٢٧املفضليات  ) ٢(

= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٧٠٨
  فكبا كما يكبو فنيـق تـارز      

  
  باخلبت إال أنه هو أبـرع        

نه وأُلِقي علـى    خنس بن شهاب نفسه جبمل قد خِلع رس       وشبه األ   
ظهره وذلك حني ختلى عنه قومه لكثرة جرائره، وقد جاءت صورته هـذه        

  :)١(يف معرض الفخر اعتداداً بفتوته، وهي قوله
  وقد عشت دهراً والغواة صحابيت    

  
  أولئك خلصاين الذين أصـاحب      

  رفيقاً ملن أعيــا وقلـد حبلـه      
  

      األقـارب اه الصديقوحاذر جر  
ن نفسه باجلمل أيضاً يف معرض عتابه لقومـه حـني     كما شبه أفنو    

  :)٢(ختلوا عنه لضعفهم وعجزهم فقال
ـ          رام ـأبلغ حبيبـاً وخلـل يف س

  
  أن الفؤاد انطوى منهم على حـزن        

  قد كنت أسبق من جاروا على مهل        
  

  من ولد آدم ما مل خيلعـوا رسـين          
  =  ــــــــــــــــــــــــ  

 .أكمل وأمت: أبرع. املطمئن من األرض: اخلبت. يابس ضخم: تارز. اإلبل
 .٦٣٢ :البيتان تقدما ص) ١(
 أجزاء يف أسفل أيـدي      األرساغ ٤٤٢: وتقدمت ص  ١/٦٦/٢٦٢املفضليات  ) ٢(

مجع رسغ وهو املوضع املستدق بني احلافر وموصل الوظيف         ؛  وأرجل الدواب 
.  ومفصل ما بني الساعد والكف، والساق والقدم       -مستدق الذراع والساق  –

 رسـغ   مجع ثُنه وهي شعرات خترج يف مـؤخر       : والثن) رسغ(القاموس مادة   
وميكن فهم الصورة يف البيت الثالث على معىن آخر، وهو أنه ملا ختلـى         . الدابة

عنه خيار رجال قبيلته ورؤوسها، صار يطلب العون من أسافل الناس وكـىن             
 .عنهم باألرساغ والثنن
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٧٠٩
ـ الوا على ومل أملـك فيالت     ف   همــ

  
  والثنِناغ  سحىت انتحيت على األر     

ل خملوع الرسن، ناسب أن يـذكر ضـعفه       مفإنه ملا ذكر أنه كاجل      
وعجزه عن حتمل ما كان يأمل من قبيلته احتماله من الغرامات اليت قام ا،             

  .فلما ضعف برك، ومل يستطع احلراك
، وشـبه   )١(ملشعراء الفرسانَ باجلمال لـشجاعته    وشبه عدد من ا   

 هلم، حيث جعلهم فحوالً غري أصلية،       ذاماً–عمرية بن جعل قومه بالفحول      
  :)٢(وجعل نساءهم نوقاً أصيالت، وذلك قوله

  م أال يكـونوا طروقــةً    فما
  

  هـا ِهجاناً، ولكــن عفرا فحولَ     
  ترى احلاصن الغراء منهم لشارف    

  
  أخـي سلة قد كان منه سـليلها        

  قليالً تبغيها الفحـولة غــريه      
  

  ها أرض وغولُ  إذا استسعلت جنانُ    
وشبه عبداهللا بن سلمة خصمه العنيد باجلمل األجـرب، يف قولـه            

  :)٣(مفتخراً
  ولقد أداوي داء كل معبـٍد      

  
  ِبعنية غلبت علـى النطِّـيس       

وشبه سويد حاسده باجلمل اهلائج لكنه حاملاً يراه ينقمع فيـذهب             
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٣٨/١٨٣انظر الصورة من قول ربيعة بن مقروم يف املفضليات ) ١(
يشري إىل لؤم رجـاهلم،     . دنستها: عفرا. ٢٨٧ :والبيتان األخريان تقدما ص   ) ٢(

 .٤/٦٤/٢٥٨-٢وانظر املفضليات . وعفة نسائهم
دواء خيلط  : عنية. مجل أجرب شديد اجلرب   : معبد. ١٤/١٩/١٠٧املفضليات  ) ٣(

 .الطبيب احلاذق: النطيس. بأبوال اإلبل
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٧١٠

  :)١(صوته وختتفي عداوته وذلك يف قوله
  د خيطر ما مل يـرين      بمز
  

   أمسعته صويت انقمـع    فإذا  
 بالفحل  -وخاصة اإلبل –وشبه احلارث بن حلزة من يسوق الغنائم          

  .)٢(يسوق البكرة يريد طرقها، فهي رب عنه، وهو يصر على مالحقتها
وشبه علقمة بن عبدة عنق ذكر النعام وهو جيول يف أسفل الرياض            

  :)٣(بعنق البعري املطلي فقال
  وضاعة كعصي الـشرع جؤجـؤه     

  
  نه بتناهي الـروض علجـوم     كأ  

وشبه ثعلبة بن صعري صغار النعام بصغار اإلبل فقال يصف مواطن             
  :)٤(النعام

 طرفت مراود ها وغرد  ها سـقب  
  

   احلـادرِ  آلء واحلدج الـرواءِ   اب  
وشبه خراشة العبسي احلرب    . )٥(وشبه اجلميح املرأة احملتاجة بالبلية      

  ــــــــــــــــــــــــ
 ٦٩/٤٠/١٩٨: املفضليات) ١(
 .٦٠٥ :البيت تقدم ص) ٢(
عود :  وضاعة يصف الظليم بسرعة العدو، عصى الشرع       ٢٤/١٢٠املفضليات  ) ٣(

مجع تنهية وهي األماكن املطمئنة ينتهي إليهـا      : صدره، تناهي : جؤجؤه. الغناء
 .بعري مطلي بالقطران: علجوم. املاء

صغارها : سقبها. املواضع اليت ترود فيها   : مراودها. ١٢/٢٤/١٣٠املفضليات  ) ٤(
 .الغليظ: احلادر. نبتان: ء واجلدحاآل. على التشبيه هلا بولد الناقة

الناقة ميوت را، فتشد عند قربه حـىت        : (وهي. ١٣/١٠٩/٣٦٨املفضليات  ) ٥(
= 
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٧١١

  :)١(بالناقة فقال
  

  ب بركها وعذرة قد حكت ا احلر    
  

  وألقت على كلب جرانـاً وكلكـال        
    

وشبه السفاح بن بكري الريبوعي حنني الزوجة وقد مـات عنـها            
  :)٢(زوجها، حبنني البكرة إىل ديارها وذلك قوله

  

ــد اهللا ملهوف ـــأم عبي   ةٌـ
  

        ما نومهـا بعـدك إال رواع  
ـ  كما استحنت بكرةٌ       هـ وال

  
      حنت حنيناً ودعاها الـرتاع  

ة بن مالك خوف أعدائه منه، وجزعهم عنـد لقائـه،           وشبه معاوي   
  :)٤(، فقال)٣(جبزع الناقة العصوب

  

  يهر معاشر مين ومنهـــم     
  

  هرير الناب حـاذرت العـصابا       
وشبهوا سرعة الناقة بسرعة ناقة قد تعلق ا ِهر بري فقام ينـهش               

  =  ــــــــــــــــــــــــ
مينعون عنها الطعام والشراب، وهذا يف معتقد اجلاهلية، ألم يظنون أن           ) متوت

 ).بلي(القاموس مادة ) صاحبها حيشر عليها وقد بليت(
 .٥٢٢:  صوتقدم. ١٤/١٢١/٤٠٦املفضليات ) ١(
 .٣/٩٢/٣٢٢-٢املفضليات ) ٢(
 ).عصب(القاموس مادة ) اليت ال تدر حىت يعصب فخذاها(وهي ) ٣(
يظهر منـهم جـزع     : هرير النات . يكره: يهر. ١٨/١٠٥/٣٥٩املفضليات  ) ٤(

العصابة، وما يعصب : العصابا. خافت: حاذرت. وصوت كصوت الناقة املسنة
  .به فخذاها حىت تستقر ودأ وال تنفر
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٧١٢

  .)١(حلمها، فهي جتتهد يف اجلري ظناً منها أن ذلك سينجيها منه
 قليل فلم أجد هلا إال ثالث       ل نصيب من صورهم ولكنه    ان للخي وك

بـن  اصور إحداها تشبيه صريح وهو للموج ببلق اخليل من قول املـسيب   
  :)٢(علس

  

 اخليـل يف حافاتـه     وكأن بلق   
  

  يرمي ـن دوايل الـزراعِ       
والثانية تشبيه سويد اليشكري يشبه نفسه باحلصان املدرب املسرع،   

 من خصومه وأعدائه مهما تكن مقدرته وعزمه علـى          فإنه ال أحد يلحقه   
  :)٣(حتديه، وذلك قوله

  

  فارغ السوط فمـا جيهـدين     
  

ـ   و ع بِلثَ   د وال شخـ  ت ِر ضع  
 ححني شبه فيها الفجـر حبـصان        -أيضاً–ول سويد   قوالثالثة يف     

  :)٤( وذلك قوله-مغرب اللون يسوق النجوم اليت شبهها حبيوان ضالع
  

  ئهــا اويزجيها علـى إبط   
  

  مغرب اللون إذا اللون انقـشع       
    

ا فيهـا  ه شبهواًويف صورهم اليت أخذوها من املصادر الصائتة صور    
بالتيوس وهي فحول املعـز، يف  " أشجع"بالتيوس واملاعز كتشبيه بشر قبيلةَ      

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢١/٧٦، ٧/٤٢، ١٠/٢٨ وانظر يف املفضليات ،٣٧٥ :قم شاهده صدت) ١(
 .٧٠٠: وتقدم ص .٢١/١١/٦٣املفضليات ) ٢(
 .٧٨/٤٠/١٩٩املفضليات ) ٣(
 .١٥/٤٠/١٩٢املفضليات ) ٤(
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٧١٣

  :)١(قوله
 اخلنثى فولـت   وأما أشجع   

  
   تيوساً بالشطي   ـ  هلـا ي عار  

  .قع احلرب عليهمفجعلهم تيوساً تصوت  من شدة و  
وشبه اخلصفي احملاريب خصمه احلصني به احلمام املري بالتيس وقبح          

  .)٢(صورته يف هجاء شنيع
، وشبه بشر   )٣(وشبه  األخنس التغليب خليهم لكثرا مبعزى احلجاز       

اخليل باجلداء وهي ذكور املعز ما دامت صغاراً، فقال يصف شدة ما القت             
  :)٤(بخليهم من جهد السري وعنت احلرو

  

ـ بأحقيها الْ  حمزمـاتٍ  الُءم   
  

   ـ ها أُ كأن جذاع ص  الً جـالم  
  .فشبهها ا لضمورها  
  ــــــــــــــــــــــــ

ابن ريث بن غطفان انظـر مجهـرة        : أشجع هو . ٣٩/٩٨/٣٤٢املفضليات  ) ١(
: يعـار . بلـد : الشظى. نثىما ليس ذكراً وال أ    :  اخلنثى ٢٤٩أنساب العرب   

 .صوت املعز
 .٢٩/٩٢/٣٢١املفضليات ) ٢(
 .١٩/٤١/٢٠٦ املفضليات .٤٧٣ :الصورة تقدمت ص) ٣(
مجع حقو وهو معقد اإلزار، وعـىن بـه         :  أحقيها ٣١/٩٧/٣٣٧املفضليات  ) ٤(

مجع : جذاعها. مجع مالية ومالءة الريطة أو اإلزار: املالء. وسطها موضع احلزام
مجع : جالم. وهي العشي. مجع أصيل: أصالً. رس له ثالث سننيجذع وهو الف

 .وهو اجلدي. جلم
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٧١٤

وشبه املخبل صغار الظباء وبقر الوحش بالبهم فقال وهو يـصف           
  :)١(تنقلها يف ديار حمبوبته خللوها وبعد عهدها من األنس

ـ       وكأن أطالء اجلــآذر والـ
  

  ها البـهم  ـغزالن حولَ رسومِ    
ملخبل مالزمة احلب وشدة تعلقه بشغاف قلبه بتعلق القرينـة    وشبه ا   

  :)٢(ذات احلبل القصري بأختها فقال
  هال تسلي حاجـة علقـت     

  
      معلق القرينة حبلها ِجـد  

ومن صورهم اليت استقوها من احلمر األهلية تشبيه بشر قبيلة سلَيم             
  :)٣(باحلمار فقال
 ِموقد ض    ـا سـليمزت جبر  

  
    ِمخمافتنا كما ضز  احلمـار   

    

حيث شبه خوفهم منهم وما حلقهم من اجلزع الذي قطـع كـل             
، وهذا زيادة يف   )٤(ر أصالً حركة منهم حبمار انقطعت جرته، واحلمار ال جيت       

  ــــــــــــــــــــــــ
مجع طال وهو الصغري من ذزات الظلف أو من        :  اطالء ٩/٢١/١١٤املفضليات  ) ١(

مجع جؤذور وهو ولد البقرة الوحشية أي كأن صغار جاذر    : اجلآذر. كل شيء 
مجع : البهم. أطالهلا: ارسومه. البقرة نفسها : وقيل اجلؤذر ... البقر الوحشي و  

 .مة وهي مة وهي صغار أوالد الشاء معزاه وضأنه
الشاة تقرن  : القرينة. تعلقت: علقت. تنسى:  تسلى ٢١/٢١/١١٦املفضليات  ) ٢(

 .قصري: ِجذم. بأختها يف حبل
ما خترجـه   : (اجلرة هي : جرا. أمسكت:  ضمزت ٣٨/٩٨/٣٤٢املفضليات  ) ٣(

 .جرر: انظر اللسان مادة)  بطنها، ليمضغه مث يبلعه ثانيةالدابة من اإلبل والغنم م
 .٦٧١األنباري ابن انظر شرح ) ٤(
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  مصادر الصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الثّالث
 

٧١٥

  .وصف خوفهم وجزعهم
  :)١(وشبه أوس بن غلفاء اهلجيمي خصمه باحلمار فقال

  

  كأنك عري سـالئٍة ضـروطٍ     
  

   الكـرامِ  كثري اجلهل شـتامِ     
ه عري امرأة تسأل السمن، ووصفها بصفة قبيحـة زيـادة يف            فجعل  

 صفة للعري نفسه،    -حسب اإلعرابِ –التشنيع عليه، وقد تكون هذه الصفة       
) يزيـد (وهذا ما يتالءم وصفة الشاعر اهلَجاِء، حيث إن املهجو أو لصاحبه  

  .شاعربذيء اللسان،فناسب أن جيعل هجاءه أشبه شيٍء ذه الصفة الشنيعة
ضعيف البنية لقلة ما لدى والديه مـن        –بدة طفل الصياد    وشبه ع 

  :)٢( فقال يصف الصياد-وهو ولد احلمار– بالتولب -الطعام
  

   عاريـةٍ   شعثاءَ يأوي إىل سلفعٍ  
  

   مهـزولُ  كـالقردِ ها تولب يف حجرِ   
ويف البيت صورة أخرى مصدرها حيواين أيضاً حيث عاد فـشبه             

  . املهزول الضعيفدولد الصياد بالقر
من طرائف التشبيهات تشبيه املرقش األكرب للدخان أثناء خروجه         و

  :)٣(وذلك قولهمن خلل الستر بالربذون األشهب، 
  

   األصـحم   الكـودنِ   كلـونِ   الـــسترِ  من خللِ  وخيرج الدخانُ 
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٦/١١٨/٣٨٨املفضليات ) ١(
 .٥٩٥ : وقد تقدم ص٢٨/٢٦/١٣٨املفضليات ) ٢(
 .٢٨/٥٤/٢٤٠املفضليات ) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٧١٦

بأعراف الكوادن الـسحم،    ) النصي(ومثله تشبيه اخلصفي احملاريب     
  :)١(وذلك قوله
 لقد لقيت ش ـ   جبـنيب  لٌو   ٍةـ بوان

  
  أسـحما نصياً كأعراف الكوادن      

ومها الصورتان الوحيدتان عن هذا النوع من احليوانات األليفة لقلته           
  .يف اجلزيرة وعدم معرفة العرب به

  :)٢(وشبه ضمرة بن ضمرة النهشلي الكتيبة بكالب الصيد فقال
   كأـا مشاطيطُ وي للـسوامِ   

  
   إذا هبطت غوطاً كـالب  طـوارد   

  :)٣( املزرد عدوه بالكلب فقالوشبه  
 على حني  ي واشـتد جـانبِ     أن جربت  

  
   من أناضـلُ    مىن رهبةً  حِبنوأُ  

 الكـالبِ  بنقـل    -من شدة حـرم   –وشبه بشر انتقال عدوهم       
  :)٤(ها، فقالجراَء
نقلناههـا  جراءَ  الكـالبِ   نقلَ م  

  
  هـا  عكوب  يثـور  على كل معلوبٍ    

نقلناهم كنقـل   : ؛ ألن ظاهره  وهو تشبيه قبيح، ويوحي بذمه قومه       
الكالب، فجعل من قومه كالباً، وهذا ما يتبادر للذهن؛ لكن مراده، أننـا             

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٩١/٣٢٠املفضليات ) ١(
: الـسوام . طتنحدر وتسق : وي. متفرقة:  مشاطيط ٣/٩٣/٣٢٥املفضليات  ) ٢(

 .منخفضاً من األرض واسعاً: غوطاً. اإلبل الراعية
 .٧١٦، ٦٧٠، ٢٥٤، ١٣٥: وتقدم ص .٥٥/١٧/١٠٠املفضليات ) ٣(
 .٥٢٦ : وقد تقدم ص١٤/٩٦/٣٣٢املفضليات ) ٤(
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٧١٧

نقلناهم من ديارهم، كل قد احتمل أوالده على أسوء هيئة، كمـا تنقـل              
الكالب أوالدها، متسكها بأفواهها، وتعدوا ا، وكذلك هم نقلوا أهليهم          

  .فزعني غري متهيئني وال مستعدين
اك صور تدل على صفات عامة للحيونات الداجنة منها صـفة           وهن

الظلع وتكون يف كل ذي خف وظلف وحافر، كما يف قول سويد حيـث      
  :)١( بالظالع فقال-لبطء سريها–شبه النجوم 

  

  عـاً لَّيسحب الليل جنوماً ظَ   
  

  فتواليها بطيئات التبـع     
    

 رناقة وقـد   شبه السحاب ب  فة اليت ال تكون إال للحيوان       ومنها الد
به ريـق   –أدرته الصبا فاستخرجت منه حليباً هو املطر الذي شبه احلادرة           

  :)٢(حمبوبته
  

  بغريض سارية أدرتـه الـصبا   
  

  من ماٍء اسجر طيـب املـستنقع       
    

  : احليوانات الربية املأكولة-ب
  

ثالثة أنواع من احليوانات الربية املأكولة أمدت شعراء املفـضليات          
  .الغزالن ومحر الوحش وبقرها وثرياابعدد من الصور هي 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٤٠/١٩٢املفضليات ) ١(
 .١١٦ : وقد تقدم ص٦/٨/٤٤املفضليات ) ٢(
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٧١٨

فشبهوا الناقة بثور الوحش يف مخس صور فنية، منـها صـورتان            
  :مطولتان

 صورة ناقة عبدة بن الطبيب والـيت اسـتغرقت إحـدى           :أوالمها
، بداها بوصف الثور يف ثالثة أبيات، مث انتقل         )١(وعشرين بيتاً من مفضليته   

 مخسة أبيـات، انتقـل بعـدها     إىل وصف الصياد الذي باكره وكالبه يف      
فوصف رؤيته للكالب وفراره منها، ومطاردا له، ووصف املعركة الـيت           
دارت بينهما وبينه وطعنه هلا بقرنيه، ختلل ذلك وصف لقرنيـه يف ثالثـة              
أبيات، فكان جمموع هذا الوصف مثانية أبيات، وصف بعدها فراره مـن            

  .سة أبياتالصياد، وفرحه بعد أن أيقن بالسالمة، يف مخ
 صورة ناقة سويد اليشكري واليت اسـتغرقت عـشرة          :وثانيتهما

منها ثالثة أبيات يف وصف الثور، وبيتـان يف وصـف الـصائد              )٢(أبيات
  .وكالبه ورؤية الثور هلا، وبقية األبيات يف وصف فراره منها

  .)٣(وبقية الصور تقع يف بيتني أو بيت واحد
حشية وقد جاء هذا التـشبيه يف       ويلحق ا تشبيه الناقة بالبقرة الو     

  .)٤(صورتني تقدمتا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠٢، ٥٩٥ بعض أبياا  وقد تقدم١٤٠-٤٤/٢٦/١٣٨-٢٤انظرها يف ) ١(
 .٥٩٢: وقد تقدمت ص١٩٧-٦٠/٤٠/١٩٦-٥١: انظرها يف املفضليات) ٢(
 .١٧/١٢٠، ١٤/٩٧-١٢، ١٢/٤٩-١٠انظرها يف املفضليات ) ٣(
 .١٧/١١٩، ٤/٤٨:  من هذا البحث ومها يف املفضليات٥٨٧، ٣٦٠:انظر ص) ٤(
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٧١٩

وشبهت اخليل بالوعول يف صورتني، إحدامها يف قـول اجلمـيح           
  :)١(يصف جيشاً يطالب بثأر أحد فرسان قبيلته

   علـى   بالرمـاحِ  ينعون نضلةُ 
  

   م   جرد تـصِمشية الع سكَد  
ه فشبه خيلهم يف مشيتها بالوعول، ألن الوعول ثقيلة املشية، وهـذ          

  .خيل كثرية، ال يتبني سريها لكثرا
وشبه أبو ذؤيب حصان أحد الفارسني اللذين وصف تالقيهمـا،          

  :)٢(فقال
  يعدو به نهالْ ش مكأنـه  اِشش   

  
    ر سليم عدصـ ج عه   ال يظلـع   

  .فشبه قوة احلصان بصالبة الوعل وقوته  
 وقـد تقـدم     -وهي إناث البقـر الوحـشي     –وشبهوا النساء باملها    

، ولفت أنظارهم مجال أعني املها، فشبهوا به عيين احلبيبة يف النسيب            )٣(اهدهش
  :)٤(-وقد تقدم–مثل قول املرار 

  وهلا عينا خذوٍل مخـِرفٍ    
  

  تلَعق وأفنانَ الَ الض   الـس رم  
  ــــــــــــــــــــــــ  

 .٤٩٢: وتقدم ص .٩/١٠٩/٣٦٧املفضليات ) ١(
الوسـط  : الصدع. خفيف القوائم : ش املشاس . ٥٨/١٢٦/٤٢٨املفضليات  ) ٢(

ال . عطفه بيديـه  : وجعه. الوعل: وهو يريد هنا  . من احلمر والظباء والوعول   
 .ال يعوج: يظلع

 . من البحث٢٤٦ :انظر ص) ٣(
 .٦٧/١٦/٩٠املفضليات ) ٤(
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٧٢٠

  :)١(وشبه عوف بن عطية عدوه يف فراره باملهاة فقال
  

   يف روعـــه   جولكنه لَ 
  

   نـوارا  فكان ابن كوز مهاةً     
  . مبهاة نافرة من صياد، فهي ال تألوا فراراًتشبه  

 الـسيوف بأذنـاب     ىومن التشابيه الطريفة النادرة تشبيه الشنفر     
  :)٢(يف قوله–احلسيل 

  

   صـوادراً   احلسيلِ تراها كأذنابِ 
  

   ت من الـدماءِ   لَِهوقد ن ـ  وع   ِتلَّ
ة وكذا تشبيه بشر بن أيب خازم انعطاف بنات نعش بانعطاف مجاع            

  :)٣(البقر الوحشي إذا رأت ما يفزعها، وذلك يف قوله
  ــــــــــــــــــــــــ

: مهاة. رجل: ابن كوز. خوفه: روعه. استمر: جل. ٣٨/١٢٤/٤١٧املفضليات ) ١(
 .نافرة: نوارا. قرة وحشيةب

 .٢٢٧،٤٩٧،٦٢٥:وتقدم ص.صغار البقر:واحلسيل.٢٧/٢٠/١١١املفضليات) ٢(
قسمان كربى وصغرى، كل واحـدة      :  بنات نعش  ١٥/٩٨/٣٤٠املفضليات  ) ٣(

وذا االسم تعرف عند العامة، ويـسموا       ) املغرفة(منها سبعة أجنم على هيئة      
عش، والثالث البنات، وتسمى البنـات أبنـاء        األربع الن . السبع، لكوا سبعاً  

وجنم القطب الذي تدور عليه النجوم يقع آخر الـثالث يف الـصغرى،       . نعش
ولقرب بنات نعش منه فإا تنعطف عليه عند مغيبها ويظهر ذلك للعيان، وقول 

هذا خيص " بأا ال تغيب. "٦٦٥:األنباري صابن الضيب كما شرح البيت عند 
  ).اجلدي(ن القطب وهو ما تسميه العامة الصغرى لقرا م

وأما الكبار وهي اليت عناها الشاعر فإا تغيب، وبطلوعها يشتد احلر وتنـضج   
= 
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٧٢١
  أراقب يف السماء بنـات نعـش      

  
       واروقد دارت كما عطف الـص  

وشبهوا اخليل بالظباء يف سرعتها وضمورها وقوا يف مخس صور            
منها تشبيه يزيد بن خذاق هلا بتيس الظباء يف مسنه وقوته، وصالبة قوائمـه           

  :)١(-يف قوله–
   الربل يرتو إذا نـزا     فآضت كتيس 

  
       على ربـذات يغـتلني خوسـا ن  

كما شبهوا املرأة يف عينها، وانتصاب عنقها، ونعمتـها، بالظبيـة             
  .)٢(وجاء ذلك يف ست صور

وشبهوا الناقة بالظيب يف صورتني، إحدامها يف وصف إكرامهم هلـا           
  :)٣(وأم يدخلوا لتقيل حتت أخبيتهم كما جاء يف قول املخبل

  ظل اخلبـاء كمـا     ل ف وتقي
  

  يغشى كناس الضالة الـرئم      
ومن الصور الطريفة تشبيه علقمة بن عبدة إبريق اخلمـر املفـدم              

  =  ــــــــــــــــــــــــ
، والنجوم يف الـشعر     ٢١عبدالرحيم بدر   /انظر دليل السماء والنجوم د    . الثمار

علي /د... ، والسماء يف الليل   ٢٢٢حيىي عبد األمري شامي     / د... العريب القدمي   
 .مجاعة البقر الوحشي: والصوار. ٤١ وشريكه عبنده

وبقية الـصور يف املفـضليات   . ٣٨٦ : وقد تقدم ص٤/٧٩/٢٩٧املفضليات  ) ١(
٢٥/١٠٥، ٦/٧٤، ١٨/٥٥، ٣٥/١٧، ٢١/١٦. 

ــضليات . ١٨٤، ١٨١، ١٧٩، ١٧٥انظــر ص) ٢( ، ٢/٤٣، ٦/١٦، ٣/٨واملف
١٣/١٢٠، ٧/٩٨، ٩/٧٦ 

 .٣٢/٢١/١١٧املفضليات ) ٣(
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٧٢٢

، وتشبيه املرار لرأس ثدي من يتغزل ا بأنف الـرئم           )١(بالظيب على شرف  
  :)٢(لكونه خانساً، يف قوله

ـ صلته اخلد طويـل ج       دهاي
  

  ناهد الثدي وملا ينكـسر      
  نيب درعهـا  مثل أنف الرمي ي     

  
      يف لبان بادن غـري قفَـر  

ومن تشبيهام املنبثقة عن محار الوحش تشبيههم الناقـة بـه يف              
، وكلهما من الصور املطولة،     )٣(سرعته وقوته، ويف املفضليات مخس صور     

 منها صورتان لربيعة بن مقروم جاءت كل واحدة منها يف اثىن عشر بيتـاً،           
 مث وصف أتنه ومسنـها، مث وصـف         ،وعلى منط واحد وصف احلمار أوالً     

ها إىل أن وصلت إليه، مث      حاجتها إىل املاء، وتطاردها عند وروده، من مرعا       
وصف الصياد وأسهمه، ورميه هلا، وإخطاءه الرمي يف األوىل، وانقطـاع           

  .الوتر يف الثانية
 لقائد الصعاليك الذي لقبه     ىومن التشبيهات النادرة تشبيه الشنفر    

  :)٤( العانة يف قولهبعري) أم عيال(بـ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤/١٢٠/٤٠٢ت املفضليا) ١(
 .٧١/١٦/٩٠-٧٠ ورقمهما ١٨٤:الصورة األوىل تقدمت ص) ٢(
 .٣١/٣٩،٩/١١١-٢٠، ١٩/٣٨-٧/١٦،٨-١٩/٩،٣١-٩انظر املفضليات ) ٣(
كنايـة عـن    : بارزاً نصف ساقها  . الِعدى:  العِدى ٢٤/٢٠/١١١املفضليات  ) ٤(

عري . عداءيتحرك يف ميدان املعركة عند اإلغارة على األ       : جتول. التشمري واجلد 
وجعل الضمري مؤنثاً واملوصوف مذكراً . ذكر القطيع من احلمر الوحشية: العانة

= 
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٧٢٣
  اه بارزاً نـصف سـاقِ     يت العِدى   تأو

  
   املتلفـتِ   العانةِ جتول كعــريِ   

فشبهه لشدة مراقبته رفاقه ودفاعه عنهم، وعدم الغفلة عنهم حىت يف       
بعري احلمر الوحشية؛ ألنه ال يغفل عنـها        –شد وقت، وهو وقت املعركة      أ

 وقد أشار إىل هذا املعىن متمم       حىت عندما تفر من الصياد، فإنه يأيت خلفها،       
 يف وصفه حلمار الوحش عند فـراره مـن الـصياد، يف      -رضي اهللا عنه  –

  :)١(معرض تشبيه ناقته به، وذلك يف قوله
  أهوى ليحمي فرجها إذ أدبـرت     

  
  الْ    ِجز ـ الً كما حيمي النجيد مشِرع  

 اخلمر الضخمة بصدر    ِةر تشبيه ج  -أيضاً–ومن التشبيهات النادرة      
  :)٢(محار الوحش لسعته يف قول عبدة

مبرـ  اِءـ امل  مبزاجِ د   ماـ بينه
  

   مبـزولَ   الوحشِ حب كجوز محارِ    
  

  :وغري املأكولة) السباع( احليوانات املتوحشة -ج
استأثر األسد بنصيب كبري من الـصور يف قـصائد املفـضليات،            

  =  ــــــــــــــــــــــــ
واألم مؤنث، وجاء هذا على لغة األزد والذين يـسمون          ) أم عيال (عوداً على   

األنبـاري  ابـن  قـال  ) أمم(انظر القاموس مادة   . رأس القوم وويل أمرهم أماً    
 عـىن   ٢٠٥شرحه  ) اليت يلغزون فيها  وكنايته عن تأبط شراً كأوابد األعراب       (

 .بذلك استخدامه للمؤنث يف وصفه
 .٦٣٠:  وقد تقدم ص.١٧/٩/٥٠املفضليات ) ١(
 .٧٥/٢٦/١٤٤والبيت يف املفضليات . أي بني الدن والكوب) ٢(
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٧٢٤

ـ     شرة فكانت أكثر صور احليوانات السبعية صادرة عنه وعددها ثـالث ع
صورة، يليه الذئب فله تسع صور، مث الغول هلا مخس صور، والنمـر لـه               

  .صورتان ومل يأت غريها من احليوانات السبعية
تشبيههم بـه يف شـجاعته    " األسد"فمن الصور اليت كان موردها      

  :)١(ومن ذلك تشبيه الكلحبة نفسه باألسد يف قوله
  هي الفرس اليت كـرت علـيهم      

  
  الكلـيمِ عليها الشيخ كاألسـِد       

  :)٢(وشبه املسيب بن علس ممدوحه به يف قوله  
  وألنت أشجع يف األعادي كلـها     

  
ـ  وِ  معيـدِ   ليثٍ من خمدرٍ      اِعقَ

  مه سـالح  يأيت على القوم الكـثريِ      
  

  فيبيت  يف وعـواعِ    منه القوم   
 الفرسان جبماعة األسود ومن ذلك قـول أيب قـيس بـن         وشبهوا  

ب بوصـف العـدو بـالقوة       لعـر على عـادة ا   –األسلت يصف عدوه    
  :)٣(والشجاعة
هم أُ كأنسـ  لـدى أَ  د شٍلب  
  

  ينهنت يف غيـل وأجـزاعِ       
 الطريفة تشبيه املرأة باللبؤة وهي أنثى األسـد، يف          هاتيومن الشب   
  :)٤(حال غضبها على زوجها، كما يف قول اجلميح

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٨/٤٠، ١٤/٣٠، ٢٦/٢٤ ومثلها ٢/٣/٣٣املفضليات ) ١(
 .٢٣/١١/٦٣-٢٢املفضليات ) ٢(
 .٣٥/١٢٤ و٢٧٥: وقد تقدم ص٥/٩٥ ومثله ١٤/٧٥/٢٨٥املفضليات ) ٣(
 .٢٧٣ : وقد تقدم ص٥/٤/٣٥املفضليات ) ٤(
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٧٢٥
   أما إذا حردت حردي فمجريـةٌ     

  
  يالً غري مقـروبِ    غِ  متنع جرداُء  

أيب ذؤيب للمنية بالسبع على سبيل االستعارة املكنية،         تشبيه   اومنه  
  :)١(يف قوله

ـ  أنشبت أظفار  وإذا املنيةُ  اه  
  

   ال تنفـع   ألفيت كل متيمةٍ    
وهـو  –ومنها تشبيه املثقب العبدي للمغتاب بالسبع الشديد النهم           

  :)٢( بقوله-منغمس يف حلوم الناس ينهشها
   ال تراين راتعاً يف جملـــسٍ     

  
  م الـضرِ   كالسبعِ يف حلوم الناسِ    

ـ       وفيه إحياءات، هلـا دالالت     ) راتعاً(وزاد الصورة إبداعاً التعبري ب
أن الرتع يدل على الكثرة، فكأا حلوم كثرية يتخري منـها مـا             : فنية منها 

يشاء، ومنها كون املغتاب يرى يف هذا االغتياب ملهاة ولعباً، ألن الرتـع             
لذا اقترن على لسان إخوة يوسف عليهم الـسالم         يورث البطر واللعب، و   

 واشـتقاقها اللغـوي يؤيـد    )٣(}...يرتع ويلْعب{بذلك يف قوله تعاىل     
  .)٤(ذلك

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٩/١٢٦/٤٢٢املفضليات ) ١(
 .٨/٧٧/٢٩٤املفضليات ) ٢(

أَرِسلْه معنا غَـداً يرتـع      { وهي بتمامها    - من سورة يوسف   ١٢بعض اآلية   ) ٣(

 .}ويلْعب وِإنا لَه لَحاِفظُونَ

أكل وشرب ما شاء يف خضب وسعة أو هـو  (وفيه ) رتع(وس مادة   انظر القام ) ٤(
= 
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٧٢٦

تشبيههم اخليل بالذئاب يف    " الذئب"ومن الصور اليت كان موردها      
  ا عن بانتصالنشاطها، ويف سرعتها ومراوغتها، وخصوا مـن أمسـاء          ٍدع 

 يصف اخليل اليت صـربت يف ميـدان         ، فاحلصني  والسيد نَالذئاب السرحا 
  :)١( ويذكر أن منهااحلرِب

  

   الندى ه يضرب وأجرد كالسرحانِ 
  

ـ   شـقاءَ   كالسيدِ وحمبوكةً     امِدلْ ِص
  :)٢( يف وصف حصان صيده الذي أفزع به الوحوشوعبدة يقول  

  

  بساهم الوجه كالسرحان منصلت   
  

   والطـولُ   تكامل فيه احلسن   طرٍف  
  :)٣( يصفه بقولهوعبد املسيح  

  

  صبحته صاحباً كالسيد معتـدالً    
  

   كأن جؤجؤـ  ه م دأصـدافِ  اك   
  :)٤(مقروم يصف خليه املغرية بقولهوربيعة بن   

  

    هـا فلما اجنلى عنها الظالم دفعت  
  

     لُ يشبهها الرائي سـراحني ـ غ اب  
  :)٥(ومزرد يصف حصانه وهو واقف بقوله  

  =  ــــــــــــــــــــــــ
 ).األكل والشرب رغداً يف الريف أو بشره

 .١٢/١٢/٦٦املفضليات ) ١(
 .٦١/٢٦/١٤٣املفضليات ) ٢(
 .٢٢٦ :وتقدم ص. ٢/٧٣/٢٨٠املفضليات ) ٣(
 .١٧/١١٣/٣٧٧املفضليات ) ٤(
 .٢٦٩:  وقد تقدم ص.١٩/١٧/٩٥املفضليات ) ٥(
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٧٢٧
ـ  ه إذا أبصرت  تقولُ   و صـائم   وه

  
   ماثـلَ   أو السيد  ٍزش على ن  خباٌء  

باحلركة واإلغـارة   " السرحان" على وصفهم ارتباط اسم      فيالحظ  
بينما إذا أرادوا وصف اهليئة وإحكـام       . ألنه من االنسراح وهو االنطالق    

  ).ماثالً(أو ) معتدالً(أو ) حمبوكاً(اخللقة شبهوه بالسيد، وجعلوه 
  :)١( يرثيه يف شجاعته، بالذئب، فقالوشبه السفاح الريبوعي رجالً

   ـ يعدو فـال ت   ه شـدات  بذَكْ
  

    كما عدا الذئب    باعبـوادي الـس   
  :)٢( بن عطية عدوه بالذئب فقالوشبه عوف  

  هـا  ملا دنونا للقبـاب وأهلِ    و
  

  أتيح       لنا ذئب مع الليـل فـاجر   
 وعدم غفلتهم ويشبهه بتيقظ الذئب وعدم غفلتـه،         يصف تيقظهم   

  .)٣(وحذره
  :)٤( فقال-أيضاً–وشبه عبدة الصائد به لتلك الصفة 
  ــــــــــــــــــــــــ

تكَذَّب أي محلته على العدو صـادفه،       : ال تكْذب . ٧/١٩٢/٣٢٢ليات  املفض) ١(
موضع بطريـق الرقَّـة     : وادي السباع . محلته وقتاله : شداته. ويروي تكْذب 

 ).سبع(ولتسميته بذلك قصة طريفة انظرها يف القاموس مادة 
 .١/١٠٨/٣٦٥املفضليات ) ٢(
  اليلوالذئب موصوف بذلك ومنه قول محيد بن ثور اهل) ٣(

  ينام بإحدى مقلتيه ويتقـــي    
  

       بأخرى األعادي فهو يقظان هـاجع  
 ١/٥١٣ وحياة احليوان للدمريي ٦/٤٦٧ و٣/٤٠٦انظر احليوان للجاحظ   

 .٥٩٥: وقد تقدم ص .٣٠/٢٦/١٣٩املفضليات ) ٤(
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٧٢٨
  يتبعن أشعث كالـسرحان متـصلتاً     

  
     متهيـلُ   الـرمحِ  له عليهن قيـد   

    

   الطيور-د
  

 أكثر الطيور إثراًء لشعراء املفضليات يف صورهم الفنيـة           النعام يعد
وورد . فقد أحصيت له ثنىت عشرة صورة، يليه القطا، مث العقبان والصقور          

قلة ذكر عدد من الطري كاحلبارى واحلجل، ووردت عدد من الصور           على  
  .تشري إىل الطري عامة

فمن صور النعام تشبيههم هيئة الناقة ا يف سرعتها، وقد جـاءت            
مطولتان، أوالمها استغرقت سـتة     – )١(من بني سبع صور   –صورتان اثنتان   

، )٢(ظلـيم نـافر   أبيات شبه فيها ثعلبة بن صعري املازين عيبيت ناقته جبناحي           
وذلك من سرعة سريها، واستطرد فوصف الظليم ومباراته ألنثاه، يبادران          

  .غروب الشمس، حىت وصال إىل بيضهما مع الظالم
استغرقت ثالثة عشر بيتاً، شبه فيها علقمة بن عبدة ناقته          : وثانيتهما

بظليم غفل عن بيضه يف مرعاه، ومل ينبهه إليه غيم ورذاذ مطـر، وقـرب              
  .)٣(فهو يسابق املطر والغروبغيوب، 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٨/١٢٢، ٤/٨٢، ٩/٦٢، ٧/٢٨، ٢٠/١٠: الصور اخلمس) ١(
 ..٥٦٦ص ت  وقد تقدم١٣٠-١٤/٢٤/١٢٩-٩املفضليات ) ٢(
 .٦٩٤ : وقد تقدم بعض أبياا ص٤٠٠-٣٠/١٢٠/٣٩٩-١٨املفضليات ) ٣(
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٧٢٩

 لكن ثعلبة احنرف عن     ،)١(والصورتان يف كل منهما حماسن من الفن      
بينما علقمـة  . وصف الظليم إىل وصف أنثاه، ألا هي املثرية له يف سرعته       

جعله مفرداً وحده، فصب فنه يف إبراز هيئته عند سريه وسرعته، مث صـور        
وما أحدثاه من أصوات   ألنثاه،   هاتومالق" بيضه"هيئته حني وصل إىل أدحيه      

  .شبهها بتراطن الروم، ووصف زمارها وترنيمها
وضرب الشعراء املثل جبنب النعام وفراره، فهذا أوس اهلجيمي يشبه          
مهجوه بالنعام يف اجلنب والفرار عن طريق تفضيل النعام عليـه يف ذلـك،              

  :)٢(فقال
  وهم تركوا أسلح   ـ  مـن ح ارى ب  

  
  رأت  مـن نعـامِ     صقراً وأشرد   

قومه بفرار نعاٍم يطرده فـارس جمـد،      وشبه احلارث بن وعلة فرار      
  :)٣(فقال

  ــــــــــــــــــــــــ
عـدد  . ١٤،  ١٣،  ١٠،  ٩:  هـي يف   ٤عدد التشبيهات يف وصـف ثعلبـة        ) ١(

عدد التـشبيهات يف    . ١٤،  ١٢،  ١١ هي يف    ٣االستعارات يف مفضلية ثعلبة     
وعـدد  . ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٨ هي يف    ٨مفضلية علقمة   

 .٢٧ هي يف ١: تعارات فيهاالس
أفعل تفضيل من السلح وهـو انفـالت        : أسلح. ١٠/١١٨/٢٨٨املفضليات  ) ٢(

واحلبارى تفعل ذلك خوفاً من الصقر، فإذا كانت أعلى منه وسلحت            . البطن
انظر احليوان للجاحظ   . عليه، مل يتمكن أبداً من صيدها ويسقط ريشه فيموت        

 .١/٣٣٢ وحياة احليوان للدمريى ٦٠/٧
 .٤/٣٢/١٦٦املفضليات ) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٧٣٠
   ـةُ ذُكأنا وقد حالت حبيننـا ن   

  
  نعام   تاله فـارس   متـواتر   

 املرأة ببيضة لصفاء لونه ونعومته وبعده عن املس والتدنيس          وشبهوا  
ـ            ود وقد جاء من ذلك صورتان إحدامها للمخبل السعدي والثانيـة لألس

  .)١(النهشلي، وقد تقدمتا
وشبهوا سرعة اخليل مجاعات ووحداناً بالقطا لعظيم سرعته، ومنه         

  :)٢(قول سويد
  يدر عن الليـل يهوين بنـــا     

  
      عرالكدر صبحن الـش كهوي  

  :)٣( بن مقروموقول ربيعة  
  وواردة كأا عـصب القطــا     

  
  تثري عجاجاً بالـسنابك أصـهبا       

  :)٤( بسرعة قطاة طاردها صقر، فقال سرعة فرسهوشبه مزرد  
      من فضل العنـان تـوردت وإن رد  

  
  ِوهقطاة أتبعتـها األجـادلُ     ى   

  . جهداً يف الفرار واملراوغة عنهفهي ال تألوا  
  :)٥(وشبه املثقب سرعة ناقته بسرعة قطاة حان ورودها، فقال

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٩ : وصورة األسود ص٥١:انظر صورة املخبل ص) ١(
 .٦٤٦:  وقد تقدم ص.٢٨/٤٠/١٩٤املفضليات ) ٢(
 .٧/١١٠، ٣٢/٩٧ ومثله ٨/١١٣/٣٧٦املفضليات ) ٣(
. أسرعت: توردت. مقرد الفرس وسري جلامها: العنان. ٣٣/١٧/٩٧املفضليات ) ٤(

 .، وهو الصقرمجع أجدل: انقضاض األجادل: هوى
: الرخاء. تسري سرياً مهلكاً، شدة مع اجتهاد: الك. ١١/٢٨/١٥١املفضليات ) ٥(
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٧٣١
  الك منها يف الرخـاء الكــاً    

  
       الك إحدى اجلون حـان ورود هـا  

    

 مواقع ثفنات الناقة مبواقع مبيت القطا، حيث يفحص له يف           وشبهوا
  :)١(راً يبيت ويبيض فيها ومنه قول املثقبااألرض مفاحص صغ

  
  

  كأن مواقع الثفنات منهــا    
  

  معرس باكرات الـِورد جـونُ       
    

  . ثفنات الناقة عالمة جنابتهاوصغر مواقع
  :)٢(ي القطا فقالوشبه مشي حمبوبته وصوحيباا حني يتزاورن مبش

  
  

   القطـــا  يتزاورن كتقطاءِ 
  

ـ      ِمعوطَ   ن العيش حلواً غـري مر  
    

  . تدافع وكذلك النساء املترفات الالهياتومشي القطا فيه
  

وشبه بشر بن أيب خازم رأسه بعد أن صلع مبفحص القطاة، وذلك            
  :)٣(لقلة شعره فقال

  
  =  ــــــــــــــــــــــــ

القطا : اجلون. يقول استرخاؤها يف سريها الك فكيف باعتمادها      . االسترخاء
 .ورودها املاء: ورودها. ألنه اسود

والثفنات هي ما ميـس األرض مـن   . ٣٠/٨ ومثله   ٢٤/٧٦/٢٩٠املفضليات  ) ١(
 .رها ويكون جلدة غليظة جداً تشبه اخلفصد

 .٦٠/١٦/٨٩املفضليات ) ٢(
 .٧/٩٦/٣٣١املفضليات ) ٣(
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٧٣٢
  

  رأتين كأفحوص القطاة ذؤابـيت    
  

ـ      ومامسها من مٍمِعن  ها يـستثيب  
 اخليل لسرعتها وانصباا على العدو بالعقبان، ومنه قـول          وشبهوا  

  :)١(املثقب يصف كتيبةً
ـ  حيوي الن  هلا فرطٌ  هــه  ابكأن   

  
  مـروعٍ   ِعقبانٍ لوامع   ها طريـد  

  :)٢( بن أيب خازم يصف فرسهوقول بشر  
  كأين بني خافييت عقـاب    

  
      تقلبين إذا ابتل العـذار  

، عقبان بعـض األمكنـة لقوـا ودربتـها،          عقبانوخصوا من ال    
وذكروها إما يف حال مطر قد أصاب ريشها فهي تسابقه على عـشها، أو          
يف حال طردها أرنباً، وقد تقدمت اإلشارة إىل ما جاء من ذلك، يف ثالث              

  واألخريـان  )٣(صور، إحداها شبه الشاعر فيها نفسه عند فراره من عدوه         
  .)٤(تشبيه للفرس

  ــــــــــــــــــــــــ
. جيمـع : حيـوي . املتقـدمون : الفرط. كتيبه: هلا. ٢٢/٢٨/١٥٢املفضليات  ) ١(

يريد أم من عظمتهم وقوم جزءاً من       . األسالب وخملفات احلروب  : النهاب
رب، فهم يفتكون باألعداء كمـا يفتـك        الكتيبة، فإن هلم شأناً خطرياً يف احل      

مـا  : طريـدها . مفِزع: مروع. عقبان ختفق بأجنحتها  : لوامع عقبان . اجليش
 .تطرده  من صيد

 .٦٣٥ تقدم ص .٤٥/٩٨/٣٤٣املفضليات ) ٢(
 . وهي تشبه الصورة األوىل الالحقة.٥٣٠ :الصورة تقدمت ص) ٣(
 ولـشاعر   ١٣/٦،  ٨/٥ومها يف   . ٢٢٢: والثانية ص  ٢٢١:األوىل تقدمت ص  ) ٤(
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٧٣٣

صقر ثالث صور شبه الشعراء فيها احلـصان        لباهلا  ههم  ومن تشبي 
صورة مركبة للحارث بن حلزة اليشكري شبه حـصانه         : بالصقر إحداها 

  :)١( وذلك قولهآليللفيها بالصقر وشبه الظباء اليت يطردها با
  

    ن لآللـئ وكأنـــهفكأ   
  

  صقر يلوذ محامه بالعوسـج      
  صقر ـ  ِه بظفرِ  يصيد   ِه وجناِح

  
   مل تـدرجِ    محامةً فإذا أصاب   

  .)٢( وقد تقدمتاإحدامها للمرار، والثانية ملزرد،واألخريان   
وهو اسـم مـن أمسـاء       –وشبه ربيعة بن مقروم نفسه بالقُطامي       

؛ وذلك حني صعد مكاناً عالياً طليعـة لرفاقـه يف الغـزروات،             -الصقر
  :)٣(فقال

  

ـ   أوفيت ومربأٍة ج نـ  ح   ٍةـ أصلي
  

     مرقبـا  عليها كما أوىف القَُطامي   
    

 بطيور أخر كل صورة منها مل تأت إال مرة واحدة        وهناك تشبيهات 
 شبهوا به فرار الـشباب مـن        ِلجح، وذكر الْ  )٤(كاحلدأ شبهوا ا اخليل   

  =  ــــــــــــــــــــــــ
 .واحد هو سلمة بن اخلرشب

 .٦/٦٢/٢٥٦-٥املفضليات ) ١(
 .٣٧٠ :ص) ٢(
  :وبعده. ٢٨٦: وتقدم ص١٥/١١٣/٣٧٧املفضليات ) ٣(

  ربيئة جيش أو ربيئـة مقنـب      
  

  إذا مل يقد وغل من القوم مقنبـا         
   

 .٢٩٩ :تقدم ص) ٤(
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٧٣٤

 ناب   شبهوا به صرير   ِه وحسن صوتِ  ِه يف تغريدِ   واحلمام ،)١(الشيب لسرعته 
 شبه به   ،والغراب لسوادهِ )٣( عن التبكريِ  ها كنايةً  يف صوتِ  ، والعصافري )٢(الناقة

 ،)٥(، ويستثىن من ذلك احلبارى فقد جاءت مادة لصورتني        )٤(الشعر األسود 
  .وكل ما تقدم من هذه الطيور املشبه ا تقدم شاهده

وهناك أنواع من الصور مل ختص طائراً بعينه، إمنا اجتهـت جلـنس     
تـشبيههم  الطري، ومنها تشبيه علقمة ما نزل بأعداء ممدوحه بالـسحابة، و       

  :)٦(بالطري قد نزلت عليها تلك السحابة، وذلك قوله
كأنهم صابت  سـحابةٌ   عليهم   
  

ـ  قُصواِع      دبيـب  ِنها، لطريِه
  أمسـاءَ  ه عنه حمبوبت  ه حني بعدت   عمرو بن األهتم قلب    ومنها تشبيه   

  فهو خيفق جبناحيه، وال يستطيع احلـراك،         عن الطريانِ  جبناح طائر ضعف 
  :)٧(هوذلك يف قول

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٤٢:تقدم ص) ١(
 .١٣٨:تقدم ص) ٢(
 .٣٦٤:تقدم ص) ٣(
 .٣٤٥:تقدم ص) ٤(
والثانيـة يف  . ١٢٥:الصورة األوىل للحبارى شبه فيها اليتيم وقد تقـدمت ص      ) ٥(

 .٤٥٣:الوصف باجلنب وأن املهجو فاق احلبارى يف ذلك تقدم ص
. بروقها ورعودهـا  : صواعقها. مطرت:  صابت ٣٧/١١٩/٣٩٥املفضليات  ) ٦(

 .مل تقدر على الطريان فهي تدب من  الفزع: دبيب
  :وهو متعلق مبطلع املفضلية. ٢/٢٣/١٢٥املفضليات ) ٧(
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٧٣٥
    حباجة حمزون كأن فـــؤاده  

  
  جناح  وهى عظماه    فهو خفـوق   

  هـ احلشرات  
 الشعراء عدداً قليالً جداً مـن صـورهم مـن احلـشرات             استمد

  :والزواحف وأكثر ما وجدت هلم تشبيههم بالثعبان يف مخس صور هي
 القبيلة لشجاعتها بالثعبان األسود يف قول جابر بن حِني          تشيبه -١

 :)١(التغليب
   يرى الناس منا جلد  سـاخلٍ   أسـود   

  
   من األسـد ضـيغمِ      ضرغامٍ وفروةَ  

فاح س املمدوح بالشجاع وهو نوع من احليات يف قول ال         تشبيه -٢  
 :)٢(الريبوعي يرثي رجالً

  جيمع حلماً وأناة معـــاً    
  

   مثت ينباع انبياع   الـشجاع   
 :)٤( يف قول ربيعة بن مقروم)٣( الصائد بالصل وهووتشبيه -٣  

  =  ــــــــــــــــــــــــ
  أال طرقت أمساء وهي طـروق    

  
  وبانت على أن اخليال يـشوق     

، ٧٢/٤٠،  ٢/١٧كثري اخلفق واحلركة ومن أمثـال هـذه الـصور           :خفوق  
١/٩٣، ٩٨/٤٠. 

 .٢٨/٤٢/٢١٢املفضليات ) ١(
 .٦/٩٢/٣٢٢املفضليات ) ٢(
 ).صلل(القاموس مادة ) احلية، أو الدقيقة الصفراء() ٣(
 .٥٩٥، ٢٦١، ١٧٦:  وتقدم ص.٢٨/٣٩/١٨٩املفضليات ) ٤(
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٧٣٦
ـ  من ب فصبح     الّن ِصـالً  ين ِج

  
     عطيفته وأسهمه املتـاع  

    

 ساذجان، ومها تشبيه كل من الرمـاح         تشبيهان والرابع واخلامس 
  .)١(الضطراا، والقرون لطوهلا وسوادها بالثعابني وكالمها ملزرد بن ضرار

وشبهوا كثرة الغزاة يف اجليش أو الكتائب باجلراد املنتـشر، وقـد            
  :)٢(عداد الغفرية، ومنه قول ثعلبة بن صعريافتخروا بصد مثل هذه األ

  

  هـا  وزعت  اجلرادِ  سوم ومغريٍة
  

  ِر ضـامِ   بشيئانٍ  الصباحِ قبلَ  
  :)٣( احلارثيوقول عبد يغوث  

  

  هــا  وزعت  اجلـرادِ   سوم وعاديٍة
  

  ىل العواليـا  إبكفي وقد أحنـوا       
  :)٤( فقالٍةرب يف غٍَركَ فرسه لسرعتها ونشاطها جبرادٍة ذَوشبه بشر  

  

كـأن فيهـا     العنانِ ةُهارِشم   
  

   فيها اصـفرار   ٍةوب ه جرادةً  
 ،)٥( لكوا أخف من األنثى    -وهي الصفراء –ر  كَ اجلرادة الذَّ  وخص  

اهلبوِةكما خص جراد ٦( تساعده على السرعة واالنقضاض ألن الريح(.  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥١/١٧، ١٠مها البيتان ٥٠٠، ١٣٦ :صتقدمتا الصورة األوىل والثانية ) ١(
 .٣٨٢ :وتقدم ص. ٢٠/٢٤/١٣١املفضليات ) ٢(
 .٣٩٥ :وتقدم ص. ١٨/٣٠/١٥٨املفضليات ) ٣(
 .غبار: هبوة. ناملقاتلة، أي جماذبة العنا: املهارشة. ٤٤/٩٨/٣٤٣املفضليات ) ٤(
 .٦٧٣األنباري ابن انظر شرح ) ٥(
 .٦٧٣السابق ) ٦(
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٧٣٧

ومن تشبيهام املفردة تشبيه النمائم بالعقارب والنمامني بالقنافـذ         
  .-)١(قد تقدمت–وكلها لعبدة بن الطيب . قد بالضبواحل

ومن خالل ما تقدم نرى شعراء املفضليات قد استفادوا مما حوهلم           
من مظاهر الطبيعة الصائتة والصامتة فأمدم بفيض من الـصور تتناسـب        

  .وواقع حيام ومعيشتهم

  ــــــــــــــــــــــــ
  ..١١/٢٧/١٤٦، وهو البيت ٦٥٧، ١٢٣ :الصورة األوىل تقدمت ص) ١(

  .١٦/٢٧/١٤٧، وهو البيت ١١٦، ٨١ :الصورة الثانية تقدمت ص
 .١٥/٢٧/١٤٧والبيت يف املفضليات الصورة الثالثة تقدمت 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

٧٣٨
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  الفصل الّرابع
  

  سمات الّصورة الفّنّیة في اْلُمفّضلّیات
  

 
  .الوضوح: أوالً
  .الدقّة: ثانياً
  .اإليحاء: ثالثا
  .الْمبالغة: رابعاً

  
 

  .القيم الصوتية: أوالً
  .التناسق: ثانياً
  .الوحدة: ثالثاً
  .االبتكار: رابعاً
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٤٠
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٤١

  الّرابعالفصل 
  سمات الّصورة في اْلمفّضلّیات

  
الصورة يف املفضليات وإن كانت لشعراء كثر، وهم ما بني جاهلي           
وإسالمي وجندي وحجازي، وميين وشامي إال أن معظمهم مـن شـعراء            
اجلاهلية أو ممن عاش فيها ردحاً من حيام، كما أن جلتهم مـن شـعراء               

  .عربيةوسط اجلزيرة ال
وقد كانت مصادرهم الفكرية والثقافية واالجتماعية متشاة، كأمنا        
هي شيء واحد، وكان ملا يدور بينهم من حروب وغزوات أكرب األثر يف             
توحيد مصادرهم الفكرية والثقافية واالجتماعية فتجدك وأنت تقرأ لواحد         

ـ           ال من شعراء اليمن كعبد يغوث احلارثي كأنك تقرأ لشاعر من شعراء مش
جند كبشر بن أيب خازم أو من أقصى شرق اجلزيرة كشعراء البحرين مـن              

  .العبديني كاملثقب العبدي
والصورة كذلك وإن مل  تكن ملشاهري الشعراء إال أا منتقاة مـن             
شعر شعراء مقتدرين على الكلمة، يرون فيها سالحاً يذودون بـه عـن             

  .، فيخلد مآثرهمحياضهم أو نرباساً ينشر ضياء جتارم يف احلياة
 السمات العامة للصور موحدة بينهم يف معظم        ها هنا جاءت  ومن  

أجزائها، وال يعين هذا عدم وجود بعض االختالف يف عرض الـصورة أو             
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٤٢

مضامينها لدى فئة منهم أو لدى شاعر معني منهم، وماذاك إال أن تلـك              
  .اإلدراك والعطاء والرقي الفين والتجويد والصنعة

ن احلديث عن السمات لدى الشعراء عامة، فـإن   وعلى هذا سيكو  
  .وجدت ما يتفرد به شاعر بعينه ذكرته يف موضعه

  :وقد قسمت ھذا الفصل إلى مبحثین
  :يف السمات املعنوية: املبحث األول

  .من الوضوح والدقة واإلحياء واملبالغة
  يف السمات اإلبداعية: واملبحث الثاين

  .البتكارالقيم الصوتية والتنافس والوحدة وا
  

  السمات المعنویة: المبحث األول
للمعاين قيمة كربى يف (قدمت السمات املعنوية على اإلبداعية، ألن     

، والشاعر جيول بفكره باملعىن قبل األلفاظ، وأنا ال أغفل أمهيـة            )١()األدب
األلفاظ وانتقائها، لكنها مرحلة تالية، ورصفها من مسات اإلبـداع وبـه            

  .يتمايز أهل الفن
الذي ال شك فيه أن املعاين أشرف من األلفاظ وأعز منها جانباً،            و(

وأصعب مناالً، ألن حتصيلها حيتاج إىل دراسة علمية مستفيـضة وقـراءة            
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣أمحد أمني : النقد األديب) ١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٤٣

مستمرة لكل جديد وقدمي، ولكن ليس معىن هذا أن مل شأن األلفـاظ             
ألن اللغة ليست وسيلة من وسائل التعبري عن أفكار اإلنسان          ... واألساليب

سيسه فحسب، بل إن اللغة احلية تتضمن إىل جانب اإلفادة خصائص           وأحا
   )١(...)مجالية تستروحها النفوس وتطمئن إليها األذن

ما : لنا احلق إذا رأينا أي أثر أديب أن نتساءل        (ومن هذا املنطلق فإن     
معانيه؟ ما احلقائق اليت يشتمل عليها؟ وسنجد أنه ال حيق أن يسمى ادباً إال              

 حظ من أفكار راقية ومعان سامية، وأن قيمة األثر األديب تكـرب  ما كان له 
   )٢()مبا فيه من عمق يف املعاين وكثرة يف احلقائق

وأبرز السمات املعنوية للصورة الفنية يف املفضليات أربـع مسـات           
  .الوضوح والدقة واإلحياء واملبالغة: هي

  

 
  :لوضوح وهوامتازت الصورة الفنية يف املفضليات با

سهولة الوصول إىل ما يريده األديب وسرعة فهم مراده، وعـدم           (
تعثر العقل يف إدراك مراميه، وهذا ما يعنيه األقدمون بقوهلم أن يقع املعـىن              

ومن الطبيعـي أال    ( )٣()يف النفس يف نفس الوقت الذي يطرق املبىن األذن        
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣١حممد عبدالرمحن شعيب /د.... النقد األديب) ١(
 .٦٤أمحد أمني /د... النقد  األديب) ٢(
 .١٣٨حممد بعدالرمحن شعيب /د... الفكرة يف األدب) ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٤٤

لـك الـشعور    يكون هناك شعور ما حنو شيء جمهول متاماً للنفس، وأن ذ          
سيكون شعوراً مبهماً إذا كانت الصورة مبهمة وإذا كانت الرؤيـة غـري             
واضحة؛ ولكن هذا الشعور سيكون واضحاً ويكون حمدداً إذا اتـضحت           

وخالصة القول أنه ال يتولد تأثر أو شعور يتوقف علـى           ... الرؤية للنفس 
، وحـني تفحـصت الوضـوح يف      )١()بيان الصورة ومدى وضوح الرؤية    

  -:رة، وجدته يربز يف مظاهر عدة منهاالصو
 االستعانة بالتشبيه ليكشف خبايا الصورة، وليزيد من جالئهـا          -أ

  :)٢(ومن ذلك قول احلارث بن وعله يصف فراراه على قدميه
  

  جنوت جناًء مل ير النـاس مثلـه    
  

         كأين عقاب عنـد تـيمن كاسـر  
  ها ريـش   لبـد  سفعاءُ خداريةً  

  
  هاضيب مـاطر   ذو أ   يوم لِّمن الطَّ   

مل ير  (فقد تعجب الشاعر من جنائه فوصفه بعبارة فيها مبالغة وإام             
وعبارته ال حتدد السرعة، وال اهليئة اليت فر عليها، لذا جـاءت            ) الناس مثله 

الصورة التشبيهية، موضحة للمعىن قبلها، فشبه الشاعر نفـسه بالعقـاب،           
وهـو  ) تيمن(من ِعقبان   وزاد الصورة وضوحاً بتخصيص الِعقبان فجعلها       
مـدرباً علـى    ) كاسراً(موضع مشهور بالعقبان العظام، ويف جعلها عقاباً        

خداريـة  (مطارة الصيد، ويف جعلها عقاباً أنثى سوداء تضرب إىل محـرة            
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩بدوي طبانة /د... قضايا النقد األديب) ١(
 .٤/٣٢/١٦٥-٢، وانظر املفضليات ٥٣٦: البيتان تقدما ص) ٢(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٤٥

  .وقد خشيت كثرة املطر فهي تبادره إىل وكرها) سفعاء
  :)١(ومن ذلك قول بشامة بن الغدير يصف صدر ناقته

  

  فيهيع كـاخلل  وصدٍر هلا م  
  

  ختــال بــأن عليــه شــليالً  
    

فالناقة األصيل حيمد فيها عرض صدرها وسعة جلدها، وقد وصف          
ض وكـون جلـدها     وهي حتتمل العر  ) مهيع(الشاعر صدر ناقته بالسعة     

فضفاضاً، فجاءت الصورة تزيل هذا االحتمال فتعطي لكل معىن صـورته           
اء سابغ يكون على عجز     فشبه عرضه بالطريق، وسعته بالشليل، وهو كس      

  .البعري يقيه من الرحل
  

 االستطراد الذي يلجأ إليه الشعراء أثناء بعض املعاين، وداخل          -ب
بعض التشبيهات، مما يعكس الرغبة يف إشباع الصورة بالدالالت، ومما يزيد         
الصورة جالء مثل استطرادهم إىل احلمار الوحشي أو الثور الوحشي حني           

أبرزت فيها أثر هـذه   )٢(ا، وقد عرضت لشواهد منه  يشبهون الناقة بأحدمه  
  .اإلطالة يف الصورة وانعكاسها على املشبه به

ومن شواهد هذا االستطراد يف غري هذين املشبهني استطرادهم إىل          
وصف أماكن الصيد يف معرض الفخر مبمارسة مهنة الصيد علـى فـرس             

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٤، ٢٦٧:البيت تقدم ص) ١(
 .٣٥٣-٣٥٢: تقدمت ص) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٤٦

١(أصيل من مثل قول األسود بن يعفر النهشلي(:  
  

  غدوت لعازب متنـاذرٍ   ولقد  
  

   الـروادِ   مؤنـقِ  أحوى املذانبِ   
  نبتــهجــادت ســواريه وآزر  

  
   والزبـادِ  نفَأٌ مـن الـصفراءِ     

   مغـامرِ   حولَ  فاألمراتِ باجلِو  
  

ـ   فقـصيمةِ  فبضـارِج     اِدر الطُّ
   شــده   جهيـزٍ   عتدٍ مبشمٍر  

  
  ، جـوادِ  ، والرهانِ  األوابدِ قيِد  

    

 الروض وهيئة عشبه وماهيته وأنواعـه       فاستطراد الشاعر إىل وصفه   
وتعداده أماكنه يزيد صورة الفخر وضوحاً عند من يظن أن املتعة هي فقط             
يف الصيد واملطاردة، فجمال الصيد يزيد حينما يكون يف أمكان معشبه قد            
التف نبتها واتسعت أماكنها وكثر صيدها، وهلذا عدد مخسة مواضع ممـا            

فجاء هذا االستطراد   . ِسنا وخلوها من األَ   يعين سعة املواطن وكثرة صيده    
  .موضحاً ملعاين قد يغفل عنها البعض

ومن ذلك استطراد بشر بن أيب خازم حني وصف كثرة بكائه لفقد           
          م له، فشبه كثرة دمعه مباء غرب تنزعه ناقـة   أحبته وبعد ديارهم وهجرا

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢/٤٤/٢١٩-٢٩األبيات يف املفضليات ) ١(

  .٣٦٤ :والبيتان األول واألخري تقدما ص
قطـع مـن    : نفأ. عاون: آزر. سحبه السارية ليالً  : سوارية. تفضلت: جادت

ضربان من العشب اجلو واألمـرات ومغـامر       : الصفراء والزباد . النبت متفرقة 
 .الصائدون: الطراد. مواضع. وضارخ وقصيمة الرواد
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٤٧

  :)١(جرشية تسقى به الزروع، وذلك قوله
  

ِــا أن الــدموع نـــةٌأمل يأ    طاف
  

       هـا لعني يوايف يف املنــام حبيب  
   عـن جرشـيةٍ    الغربِ حتدر ماءِ   

  
  هـا  غروب  تعلو الدبار  ٍةبرعلى جِ   

ـ  ، ومربوعٍ بغرٍب   ـ  وٍد، وع تقيم ه  
  

ـ   خطافٍ الةُجِح   ِص تر هـا  ثقوب  
    

    زع من بئر ويصب على جربة يسقى زروع        فشبه دمعه مباء غرب ين
  .وبأرض كثرية الدبار والغر

  .فهذا االستطراد أوضح كثرة الدموع وإن كان بالغ فيها
  

 استقاؤها من الطبيعة بنوعها، أو من احلياة اإلنـسانية الـيت            -ج
شاهدها الشاعر واملتلقي على السواء، وقلما جند هلم مورداً شذ به شـاعر             

فإذا عرف املورد جاءت الصورة واضحة، إن سـلمت         . عن املتعارف عليه  
 ــــــــــــــــــــــــ

سائلة بكسر النون، وبفتحهـا  : نطافة. ٥/٩٦/٣٣٠-٣األبيات يف املفضليات  ) ١(
: جريشية. الدلو الكبري : بالغر. سيل: حتدر. مفسدة للعني تتسبب هلا بالقروح    

ناقة منسوبة إىل جرش موضع باليمن ولعله بلجرشي املعروف اآلن بالقرب من            
  .الباحة يف جنوب اململكة العربية السعودية، وهو بلد مشتهر بالزراعة اجلبلية

مزرعة أو جلدة توضع على شفا البئر لئال يتنثر فيها املاء وهو املراد أي              : جربة
  .مجع دبرة وهي املزارع: الديار. على جربةتصب يف جربة أو 

. بالضم، املعترض على حمور البئر    : عود. احلبل املفتول على أربع قوى    : املربوع
 .احلديدة اليت يف جانبها: اخلطاف. حملالة البكَرة
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٧٤٨

  .ة العرضمن عوارض رداء
 سالمتها من الغموض، وأعين بالغموض ما كان منـه شـديداً       -د

وهو مصطلح ارتضاه بعض النقاد ليكون      " اإلام"وهو ما ميكن أن نسميه      
  .)١("الغموض"أدل من قولنا 

خفـاء معـاين الكـالم      (وال أعين الغموض أو اإلام الناجم عن        
 قبل بعـد العهـد      واستتارها من جهة غرابة اللفظ وتوحش الكالم، ومن       

   )٢()بالعادة وتغري الرسم
وليد (فإن هذا ليس معيناً يف عرف النقاد، وإمنا املعيب منه ما كان             

، وما كان نامجاً عن تعقيد لفظي وخلل يف النظم          )٣()ضعف وضحالة فكر  
  .والتركيب

ليس يف األرض بيت مـن      (وأنا هنا ال أعيب مطلق الغموض فـ        
ث إال ومعناه غامض مستتر، ولوال ذلك مل تكن         أبيات املعاين لقدمي أو حمد    

إال كغريها من الشعر، ومل تفرد فيها الكتب املصنفة، وتشغل باستخراجها           
حيمل قيمة فنية وفكرة ال يقوى عليها التعـبري        (فالغموض قد    )٤()األفكار

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٣فايز الداية /انظر مجاليات األسلوب د) ١(
 .٤١٧الوساطة للجرجاين ) ٢(
حممد /احسان عباس ود  /هيمن ستانلي ترمجة د   –سه احلديثة   النقد األديب ومدار  ) ٣(

 .٢/٥٦يوسف جنم 
 .٤١٧الوساطة ) ٤(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٤٩

   )١()املباشر أو البسيط يف جتارب شعورية ومواقف غنية
شعر منه جاهلية وإسالمية سليم من    واألدب العريب القدمي وخاصة ال    

الغموض املذموم، الذي أصبح منهجاً فيما بعد لبعض الفالسفة ومن تـأثر            
م من األدباء، مث تطور يف العصر احلديث فأصبح مدرسة مـن مـدارس              
األدب هي الرمزية، وأتباعها ينسبون إليها، وإىل مذهبـها فيقـال أتبـاع      

 على اإلام الذي ختفى معه املعـاين    هذا املذهب يقوم  (و" املذهب الرمزي "
وتفقد صفة الوضوح، ويرى الرمزيون أن مجال الفن األديب كله يتمثـل يف   

 ألن  -من وجهة نظـرهم   –ويف ذلك اإلام مجال وإمتاع      ... ذلك اإلام 
املعاين إذا كانت خفية أو مقَنعةً تترك النفس يف تطلـع دائـم السـتكناه               

 منها، ويف ذلك متعة للنفس وتنـشيط للعقـل          حقيقتها، وإدراك ما يراد   
  .)٢(...)وللتفكري اإلنساين

وال يعين قويل سالمة الصورة يف املفضليات من الغمـوض عـدم            
وجود غموض مطلقاً، فإنه قد يوجد يف بعض صورها غموض ولكنه مـن        

 ــــــــــــــــــــــــ
 ٢٣٣مجاليات األسلوب ) ١(
وقد أخذ على الرمزيني اإلسراف     . ١٢٩بدوي طبانة   /د... قضايا النقد األديب  ) ٢(

يف اإلام وعدم الوضوح حىت غدا أدم ضرباً من األلغاز، وقد تابعهم أدباؤنا             
  . شكا النقاد والقراء من ظاهرة الغموض يف شعرنا املعاصرحىت

 يميحممد غن / ود ٢٣٢انظر املصدر السابق نفس الصفحة ومجاليات األسلوب        
 .٤٦٠-٤٥٩هالل يف كتابه النقد األديب احلديث 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٥٠

غري املعيب وهو ما يفهم مراد الشاعر منه بعد معرفة املناسبة الـيت دعـت      
يء بصورته الغامضة، فإذا فهمت املناسـبة زال الغمـوض          الشاعر إىل ا  

  :)١(ومثال ذلك قول سلمة بن اخلرشب يعري بين عامر
  

  إذا ما غدومت عامـدين ألرضـنا      
  

  بين عامٍر فاسـتظهروا بـاملرائر       
يعين امحلوا حباالً معكم إذا غزومتونـا،       ) استظهروا باملرائر (فقوله    

يها ذم، فإذا ما عرفت املناسـبة هلـذا         فهذا حيتمل معاين عدة فيها مدح وف      
فالشاعر يعريهم خبنق أنفسهم إذا خافوا األسر والقتـل         . القول ترجح الذم  

  .)٢(ألن أحدهم فعل ذلك يف غزوة من غزوام على قبيلة الشاعر
وقد يكون سبب الغموض استخدام رمز تأرخيي كمـا يف قـول            

املدائن ملا قتلوا أمه، وما     علقمة يرمز إىل حوار ناقة صاحل ورغائه على أهل          
  :)٣(أعقبه من نزول الصحية م، وذلك قوله يصف ما نزل بأعداء ممدوحه

  

  رغا فوقهم سقب السماء فـداحض     
  

  بشكته مل يستلب وسـليب      
  .فالذي ال يعرف مدلول هذا الرمز ال تتضح لديه الصورة  

غموض ناجم عـن    –وقد يوجد يف املفضليات على قلة ال تذكر         
ف كما يف قول علقمة نفسه بعد البيـت الـسابق ويف املعـىن              ضعف تألي 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦:البيت مطلع املفضلية اخلامسة ص) ١(
 .٣٠األنباري ابن انظر شرح ) ٢(
 .٣/١٣٢٠ والتربيزي٧٨٤األنباريابن نظر شرح وا. ٦٤٢ :البيت تقدم ص) ٣(
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٧٥١

  :)١(نفسه
  

  كأم صابت علـيهم سـحابةٌ     
  

  صواعقها، لطريهـن دبيـب      
    

حسب إعراا رفعـاً    ) صواعق(ففي الصورة إام يف موضعني يف       
يف كون الضمري عائـداً إىل الـصواعق أو إىل     ) لطريهن دبيب (ونصباً ويف   

ائل، وهي لفظة مؤنثة بعد استخدامه لفظ املـذكر         القبائل، وعدوه إىل القب   
، مما جيعل استخدام الضمري املؤنث ملبساً       )٢(يف بيت سابق  ) رجال األوس (

أو ثقيالً، لكنه اضطر إىل استخدامه للوزن، والشك أنه جائز لكنه يعقـد             
  .)٣(الفهم، ولذا اختلف الشراح يف فهمه

 ــــــــــــــــــــــــ
صواعق، وفضلوه عما بعده ممـا      : مع مالحظة أن احملققني ضبطاه بضم قاف        )١(

  .٧٨٤ابن األنباري يوهم أنه فاعل صاب، وهو معىن ورد يف شرح 
لكنين أرى أنه منصوب مفعول صابت أو مرفوع على معىن آخر ذكره ابـن              

صل له عما بعده فيكون مبتدأ وما بعده خرب معناه          األنباري أيضاً، لكنه بدون ف    
 .لطري هذه الصواعق خرق من الفزع ال تسطيع أن تنهض فتطري من الفزع

  :وهو قوله) ٢(
  

  وما مجعت جلٌ معاً وعتيب        كأن رجال األوس حتت لبانه    
 
 .٣/١٣٢١ والتربيزي ٧٨٤األنباري ابن انظر شرح ) ٣(
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٧٥٢

 
  الدقة: ثانياً

  

عاين ألا تعين استيفاء الصورة للمعـىن       تعد الدقة مسة من مسات امل     
  .حبيث ال جتد خلالً يف جوانب تشخيص املعىن أو نقصاً يف إيضاحه

وقد اهتم النقاد ذه السمة فجعلوا هلا مقاييس ثالثة هي الـصحة            
   .)١(والوفاء بالفكرة والعمق
قوام الشعر حسن التأيت، وقرب املأخذ، واختار       (ي  دوقد جعل اآلم  

ع األلفاظ يف مواضعها، والتعبري عن املعىن باللفظ املعتاد فيـه           الكالم، ووض 
وأن تكون التشبيهات واالستعارات والتمثيالت الئقة مبا استعريت له، وغري   
منافرة ملعناه، وأن تكون املعاين واضحة مفهومة ال لبس فيها وال غمـوض             

   )٢()حبيث ال حتتاج إىل توضيح وتفسري
ن قيمة األثر األديب تكرب مبا فيـه مـن   أ(وقد تقدم قول أمحد أمني      
   )٣()عمق يف املعاين وكثرة يف احلقائق

  :ومتثلت الدقة لدى شعراء املفضليات يف مظاهر أمهها
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦حممد عبدالرمحن شعيب /انظر الفكرة يف األدب د) ١(
 ملخص كـالم اآلمـدي يف       ٢٧٣حممد عبد الرمحن شعيب     /د.. النقد األديب ) ٢(

 .١/٤٢٣املوزانة 
 .٧٤٣ :تقدم ص) ٣(
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٧٥٣

   صحة الصورة-أ
سالمتها من التناقض وموافقتها لألعـراف      : وصحة صورهم تعين  

واملعارف يف عصر الشاعر، ألن بعض املعاين قد تكون صحيحة يف عـصر             
هلي مث تتبدل يء اإلسالم مبا يعارضها كتفاخر اجلاهليني بامليـسر           كاجلا

وعيبهم على من ال يلعبه، مث جميء اإلسالم بتحرميه والنهي عنه ومنعـه، أو         
فكرة اإلغارة على الناس دون أي بادرة ظلم منهم وإمنا ألجل ما لديهم من           

نـا شـاعر   خري يف أرضهم، فإن اإلسالم حرم الظلم بكل أنواعه، فلو جاء         
وافتخر بذلك من شعراء اجلاهلية ملا عبنا صورته بعدم صحتها ومطابقتـها            
لواقعنا حنن املسلمني، ألا كانت فكرة صحيحة ومعىن مستقيماً إذ ذاك يف            

  :)١(معاوية بن مالكعصره يفتخر به كل عريب من مثل قول 
  إذا نزل السحاب بأرض قـوم     

  
  رعيناه وإن كـانوا غـضابا       

  :)٢(صحة املعىن قول تأبط شراً داعياً إىل اجلودومن أمثلة   
  سدد خاللك من مـاِل جتمعه    

  
  حىت تالقي الذي كل امرئ القِ       

فمادام مصري اإلنسان الفناء فلم يخِزن املالَ وجيمعه ومينعه عن نفسه      
وعن احملتاجني من البؤساء، فحري به إذاً أن يسد مباله حاجته وحاجـات             

  . لن ينتفع به بعد موتهغريه وال يدخره، ألنه
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/١٠٥/٣٥٩املفضليات ) ١(
 .٥٩٩ : البيت تقدم ص) ٢(
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٧٥٤

  :)١(وقول الكلحبة العرين يصف فرسه
   ظلعهـا   العــرادةِ  فأدرك إبقاءُ 

  
  وقد جعلنتين من خزمية إصـبعا       

فاملعىن يصدقه التجربة والواقع، فإن اخليل إذا شربت ماًء كثرياً قبل             
وهلذا كانوا يضمرون خيـل الـسبق       . اإلغارة مل تستطع اللحاق باألعداء    

  . يعلفوا وال يسقوا إال القليلأياماً، ال
ولعله يعرض بقـوم    –وقول املرقش ألكرب يصف لؤم بعض القبائل        

  :)٢(-معروفني
  لسنا كـأقوام مطاعمهـــم    

  
      كةُ احملـرمب اخلنـا وكس  

  إن خيصبوا يعيوا خبـصبهــم      
  

        أو جيدبوا فهـــم بـه أألم  
   يف  عام ترى الطـري دواخــلَ       

  
  مْتبيـوت قـوٍم معهـم تـر        

 ــــــــــــــــــــــــ  
. ما بقي من جريها والعرادة فرسه     :  إبقاء العرادة  ٥/٢/٣٢البيت يف املفضليات    ) ١(

فارس من أعدائـه، واملعـىن إن   : خزمية.  عرجها وضعفها عن املطاردة :ظلعها
وقد شربت ماء املزادة : الذي ذكره قبل يف قوله –شرب العرادة ماء املزادة كله      

 والبيت تقدم   . قد أضعف جريها فمنعها من أن تأيت مبا بقي من جريها           -أمجعا
 .٥١٧ص 

 :م البيتان الثالث والرابع ص وقد تقد٣٠/٥٤/٢٤٠-٢٥األبيات يف املفضليات ) ٢(
٧١٥..  
يكونوا يف خصب ورغـد     : خيصبوا. انتهاك احملرم : كة احملرم . الفساد: اخلنا
  .أن اخلطب يطغيهم، واجلدب يكشف عن لؤمهم: يريد. يبطروا: يعيوا. عيش
ناخلطبان العلقم. صار يف أكمامه: أكم. عال وطال والتف: ج. 
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٧٥٥

ـ اوخيرج الدخان من خلل        لـ
  

  صـحم  األ كلون الكودنِ ستِر  
ـ           حىت إذا ما األرض زينها الـ

  
       روضـها وأكـم ننبت وج  

ـ     ذاقوا ندامةً      ، فلو أكلـوا الـ
  

  خطبان مل يوجد لـه علقـم        
فالشاعر صور لؤم بعض الناس يف اجلدب، وانكـشاف لـؤمهم             

عليه ناراً داخـل بيـوم،      الستثارهم عن جريام بطعام خاص يوقدون       
ويسترون تلك النار حىت ال يعلم عنهم أحد، ولكن الـدخان يفـضحهم             
وخيرج من خلل ستر البيت، فكيف يفعلون ذلك، وهو من صفة اللئـام،             
ألن الوقت شديد قاٍس جداً، حىت على الطري، فإا تلج البيوت من شـدة              

، حىت إذا   )١(ى العرب اجلوع لعلها جتد شيئاً تأكله، وهذه صورة مألوفة لد        
ما ازدانت األرض بالربيع ندموا على لؤمهم ومن شدة ندمهم أن لو أكلوا             

   .)٢(املر ملا شعروا مبرارته
 ــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٣) الذيل(يف ديوانه ومنها قول مسلم بن الوليد ) ١(
  وإين وإمسـاعيل يـوم فراقــه    

  
  لكالغمد يوم الروع فارقه النـصل       

  فإن أغش قوماً بعده أو أزورهـم     
  

  لكالوحش يدنيها من األنس احملـل       
وهلذا كانوا إذا غشيتهم الوحش يف بيوم ال ييصطادوا لعلمهم أا هزىل من               
 . اجلوع ما دخلت عليهمشدة اجلدب، فلوال شعورها باملوت من شدة

 هذا يف نظري تفسري آلخر بيت، وهناك تفسري آخر، أراه يعين من شدة ندمهم               )٢(
متنوا أن قد أكلوا مما أكل منه الناس حىت لو كان علقماً، فإن مساواة الناس يف                

يف صـدورهم مـن     : وقد فسره احملققان بقوهلما يقول    . املصيبة ختفف وقعها  
= 
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٧٥٦

فالشاعر قد عرض حقائق صحيحة من لؤم بعض األجنـاس، ويف           
بيان شدة اجلدب وما يكون فيه، وما يعقبه من تنـدم اللؤمـاء إن فـيهم           

  .ى فعلإنسانية تشعر مبرارة وندم عل
  :)١(وقول عمرو بن األهتم ذاماً للبخل خماطباً زوجه

  ذريين فإن البخل يـا أم هيـثم       
  

  لصاحل أخالق الرجال سـروق      
فالصورة صحيحة املعىن دقيقة، فإن البخل أشنع ذنـب يـذم بـه       

الرجال، وإن حاول الرجل التحلى مبكارم األخالق مع بقاء هذه الـصفة            
لرياح يف نظر الناس، فالبخل نوع من اجلنب،       فيه، فإن أخالقه تلك تذروها ا     

وهو ازام أمام النفس، يدعو إىل احلرص وعدم اإليثار، فهو صفة تـستتبع           
صفات كثرية دنيئة، فهو حقاً كاللص يسرق خيار ما جيده يف البيت، وقد             

              ِبال يبقي خياراً، أو يعود فال يبقي شيئاً، وقد قرن يف احلديث من دعاء الني 
اللهم إين أعوذ بك من اهلـم  ( مع اجلنب هلذا املعىن      -هللا عليه وسلّم  صلّى ا –

  .)٢()واحلزن والعجز والكسل، والبخل واجلنب، وضلع الدين وغلبة الرجال
 =  ــــــــــــــــــــــــ

ومها متابعان فيـه البـن   ) ه احلنظل ما وجدوا له مرارة العداوة ما لو أكلوا مع    
 إذ مل جير ذكـر للعـداوة واملناسـبة          -يف نظري – وهذا بعيد    ٤٩٢األنباري  

  .تستدعي ما فسرته به
 .٦٣٠ :البيت تقدم ص) ١(
تعددة منها هذه الرواية انظرها يف صحيح اجلامع الـصغري   احلديث له روايات م   ) ٢(

= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٥٧

وقد وقَعت على قلٍة أخطاٌء يف املعاين من مثل قول أيب ذؤيـب يف              
   :)١(وصفه فرساً

  قصر الصبوح هلا فشرج حلمهـا     
  

ـ         ا اإلصـبع  بالّين فهي تثوخ فيه
هـذا مـن    : (فقال) تثوخ فيها اإلصبع  (فقد عاب األصمعي قوله       

 لـو عـدت سـاعة       -يعين الفرس –أخبث ما نعتت به اخليل، ألن هذه        
أبو : وقال... النقطعت لكثرة شحمها، وإمنا توصف اخليل بصالبة اللحم       

  .)٢()ذؤيب مل يكن صاحب خيل
  
  : الوفاء بالفكرة-ب

  

ى إليه الشعراء، وحيرصون عليه وهلـذا       الوفاء بالفكرة مطلب يسع   
أكثروا من التشبيهات واالستعارات والكنايات وجاءوا لكـل تـشبيه أو           

 مبرشحات، تستويف جزئياته، وتزيد من تكثيف الداللـة         -غالباً–استعارة  
وكشف املعىن فمن التشبيهات املتعددة ملشبه واحد تشبيهات املرار حلصانه          

نار املستعرة، وبالوابل دفعه املطر الـشديد،       بال: يف سرعته بعدة؛ مشبهات   
وبالثعلب وبالطيب وبالسحاب وبالبازي املنقض وبالسهم املراش على قوس         

 =  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٨٩وادر رقمه  واللفظ ال١/٢٧٧لأللباين 

  .٢٤٥ :البيت تقدم ص) ١(
 .٨٧٨نباري األابن شرح ) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٥٨

  .)١(شريانه
فهذه سبعة تشبيهات استوىف فيها الشاعر الـصورة الـيت رمسهـا            

  :حلصانه يف سرعته ويف كل أحيانه
  ).فحضار كالضرام املستعر( إذا أغاره وهو بادن -١
  ).كما حفش الوابل غيث مسبكر(ا أغار وهو ضامر  إذ-٢
  ).صفة الثعلب أدىن جريه( أقل جريه -٣
  ).وإذا يركض يعفور أشر( صفة ركضه -٤
  ...).ونشاصي إذا تفزعه( إذا أفزعه وحثه -٥
مريخ على شـريانه    (أو  ) باز منكدر ( حال االجتاه للصيد     -٧+٦

  ).حشه الرامي بظهران حشر
  .، وأي استيفاء لفكرة أمشل وأعمق من هذافأي دقة أكثر من هذه

  :)٢( يصف سيوف الصعاليكىوللشنفر
  

    صـارمٍ  إذا فزعوا طارت بـأبيض   
  

  ها مث سـلّتِ    مبا يف جفرِ   ورامت  
  ه صـاٍف حديـد    حساٍم كلون امللحِ    

  
   املنعـتِ   الغـديرِ  جراٍز كأقطاعِ   

  تراها كأذناب احلـسيل صـوادراً       
  

  وقد لت من الـدماء وعلّـتِ        
    

فقد شبه الشاعر سيوفهم لصفاء حديدها وبياضها بامللح، وشبه ما          
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤: وتقدمت ص. ٨٥-٢٤/١٦/٨٤-١٨األبيات يف املفضليات ) ١(
 .٦٣٢، ٤٩٧:، وقد تقدمت ص٢٦/٢٠/١١١-٢٤األبيات يف املفضليات ) ٢(
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٧٥٩

يف سيوفهم من بريق وملعان وتدرج يف اللون مما يبدو ملن نظر إليه جلـودة               
حديده باجزاء الغدير إذا ضرا اهلواء، وشبه حركتـها وهـي يف أيـدي          

صـل  اصحاا وسط ميدان املعركة بأذناب البقر املشهورة بالتحريك املتوا        
 بإنسان  -على سبيل االستعارة املكنية   –ألذناا بني علو وخفض، مث شبهها       

أو حيوان ل من املاء وعل منه، لكثرة ما انغمست يف دمـاء األعـداء،               
  .فكأا تشرب منها

ومن شواهد حشد الكنايات قول تـأبط شـراً يـصف الرجـل             
  :)١(الكرمي

  

  كلتما عويل إن كنت ذا عـول    
  

  مد سباقعلى بصري بكسب احل     
  سباق غايات جمد يف عـشريته       

  
  مرجع الصوت هدا بني أزقاق      

  عاري الظنابيب ممتد نواشـرى      
  

  مدالج أدهم واهي املاء غساقِ      
   أنديــةٍ   شـهاد   ألويـةٍ  محالُ  

  
   جـواب آفـاقِ    قوال حمكمةٍ   

فاألبيات قد اشتملت على عشر كنايات كلها كنايات عن صـفة             
ثبتها الشاعر للرجل الذي يلتجؤ إليـه عنـد         الرئاسة والشهامة والكرم، أ   

  :امللمات، ويعول عليه عند الشدائد، وهي
  ).بصري بكسب احلمد (-١
وهي كلمة جمملة حتمل يف طياا معاين كثرية، عـاد          ) سباق (-٢

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٩٢ : وقد تقدمت ص١٣/١/٢٩-١٠األبيات يف املفضليات ) ١(
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٧٦٠

فغايات ) سباق غايات جمد يف عشريته    (الشاعر إليها ففسرها بكناية أخرى      
  . كل حني إىل أي مكرمة وأي جمداد ال حصر هلا، فهو إذاً سابق يف

هداً (له أمر وي، وبقوة لكونه رئيساً مطاعاً        ) مرجع الصوت  (-٣
  .فهي كناية يف طي أخرى) بني أرفاق
  ).ممتد نواشره (-٥   ) عاري الظنابيب (-٤
مث زاد يف وصف هذا الليل األدهم ليزيد مـن          ) مدالج أدهم  (-٦

  ).واهي املاء، غساق(اثنتني وصف شجاعته وصربه وجلده، بكنايتني 
  ).قوال حمكمة (-٩  ). شهاد أندية (-٨  ). محال ألوية (-٧
  ).جواب أفاق (-١٠

  .فهذه عشر كنايات، يف طيها أربع كنايات تزيد من إشعاعها
 عن أم عمرو زوجه استوىف فيها الشاعر صفات         ىوكنايات الشنفر 

ملسعدة له الـسخية املكرمـة      املرأة العفيفة الطاهرة احلبيبة املطيعة لزوجها ا      
  :)١(جلاراا يف سبعة أبيات، فيها إحدى عشرة كناية

  ).وال بذات تقلت (-٢    ).أنت غري مِليمٍة (-١
  ).ال بذات تلفت (-٤  ...).ال سقوطاً قناعها (-٣
  ).حتل مبنجاة من اللوم بيتها (-٦  ).دي غبوقها جلارا (-٥
  ).على أَمهاكأن هلا يف األرض ِنسياً تقصه  (-٧

 ــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧، ١٣٣، ٨٧ وتقدم منها .١١/٢٠/١٠٩-١٠يات األبيات يف املفظل) ١(
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٧٦١

  ....)ال خيزي نثاها حليلها (-٩  ) وإن تكلمك تبلت (-٨
  ).مل يسلْ أين ظلت (-١١ ...)إذا هو أمسى آب قرة عينه (-١٠

وقد حشد يف بيت تال هذه الكنايات مباشرة مخس كنايات مركزة           
  :)١(موجزة ذات مضامني غنية وهي قوله

  

فدقت وجلت واسـبكرت    
ــت   وأكملـــــــ

   احلسن جنت  فلو جن إنسان من     
ومعناه دقت حماسنها ورقت، أو دقت يف حسنها وجلت يف خلقها             

وطالت وامتدت، أودق من أعضائها ما يستحب دقته، وفخم ما يستحب           
فخامته، واعتدلت قامتها، ولو ستر إنسان عن العيوب صـيانة لـه عـن              
االبتذال لسترت، أو لو جن إنسان تفكراً فيما تفرد به من اجلمال جلنت،             

و لو أُخرج إنسان من البشرية ونسب إىل اجلن ملا منح من احلسن لكانت              أ
كنايات ذات قيمة فنية عالية، تدل على مقدرة الشاعر على          ،حقاً إا )٢(هذه

هذا احلشد البارع من الصور ذات اإلحياء واملعاين الغزار، حىت استحقت أن     
   )٣(...)نساءهذه األبيات أحسن ما قيل يف خفر ال: (يقول عنها األصمعي

ومن مظاهر الوفاء بالفكرة إطالتهم يف الوصف خاصة يف وصـف           
الناقة والفرس، فإم يسهبون يف وصفهما، حرصاً منهم على إبراز الصورة           

 ــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧ :، تقدم ص٢١/٢٠/١٠٩البيت ) ١(
 .١/٣٨٥ وشرح التربيزي ٢٠٢األنباري ابن انظر شرح ) ٢(
 .٢٠٢األنباري ابن شرح ) ٣(
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٧٦٢

املثلى هلا، وقد عرضت عند احلديث عن الصورة املطولة لشاهد من هـذا             
  بيتـاً،  ١٨الوصف، وهو وصف ناقة بشامة بن الغدير، والذي اسـتغرق           

وصف فيه قوا وسرعتها وإحكام هيكلها، وصربها، ومسنـها وسـنامها،       
وأدا وعينها وأذا، وعثنوا، وصدرها، مث عاد إىل وصـف سـرعتها،            
وهيئتها إذا قابلتها من أمامها أو رأيتها من خلفها أو أبصرا عن جنـب،              
ووصف حركة يديها، وبنية أضالعها وفقارها، وصربها علـى الـسري يف            

  .)١(يل ووصف يديها يف حال ذلك السريالل
 بيتاً، وصـف    ١٩ر بن منقذ حلصانه يف      اركما عرضت لوصف امل   

سعة خطوه، وشعر ناصيته، ونسبه، وعزته، وسنابكه وأرسـاغه وسـنه           
ولونه، وثقتهم به، ونشاطه ومرحه، وسرعته، وقد أسهب يف وصف هذه           

  .)٢(السرعة كما مر معنا يف األبيات السابقة
  :-موضوعان من وصفه– يدلّ على دقّته يف الوصف ومما

  

  : حني وصف ِسنه، فإنه قال:أوهلما
  

قارح   قد فـر     منـه جانـب   
  

  وربـــاعجانـــب مل يتغـــر   
  

فجعله بني اخلامسة والسادسة؛ ألنه قد صار قارحـاً يف جانـب،            
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٤، ٢٦٧، ٢٤٥منها  وقد تقدمت ٥٩-٢٧/١٠/٥٦-١٠األبيات ) ١(
  .١٠٤، ٦٨:  انظر ص.وقد تقدم بعضها. ٨٥-٢٦/١٦/٨٣-٨األبيات )  ٢(

 .١٠٤، ٦٨: واألبيات األخرية مرت معنا قريباً، ص
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٧٦٣

ـ            ر لقلعه سنه اليت تلي الرباعية؛ وذلك يكون أول السادسة، واجلانب اآلخ
  .لَما يقلع ما يلي رباعيته؛ ألنه مل يدخل يف السادسة كثرياً

  

  :)١( حني وصف لونه؛ فإنه قال:وثانيهما
  

  ِهفهو ورد اللّـون يف ازبئـرارِ     
  

  رِئــبز مــا مل يوكميــت اللّــوِن  
  

  

فجعله ورداً إذا انتفش شعره، وكميتاً إذا مل ينتفش، فلونه يف حال            
ي احلمرة اليت متيل إىل سواٍد، أما إذا انتفش         سكون شعره تستبني كمتته وه    

أمحر صاف الستبانة أصول شعره، وهي أقلّ       : شعره وحترك فهو أشقر؛ أي    
  .)٢(صبغاً من أطرافه

 ــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١٦/٨٣املفضليات )  ١(
 .١٤٥شرح ابن األنباري : انظر)  ٢(
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٧٦٤

  :اإليحاء: ثالثاً
تتكون الصورة الفنية من كلمات عدة، تتعاون يف رسـم هيكـل            

 عبـد القـاهر     الصورة سواء عن طريق بنيتها وهو ما عرف بالنظم عنـد          
اجلرجاِني، أو عن طريق تصويرها اخلارجي، وهو ما يؤخذ مـن معـاِني             

 أو تصويراً فنيـاً     ))حقيقاً((األلفاظ سواء أكان هذا التصوير تصويراً مباشراً        
 املتعددة،  ))الدالالت((، أو عن طريق التصوير الداخلي وهو        ))جمازياً-بيانياً((

  .))التصوير النفسي((لي ويلحق ذا التصوير الداخ
، ميكن أن   ))تصوير الدالالت والتصوير النفسي   ((: وهذان األخريان 

ـ     استدعاء الكلمة خـالل    : (، وهو ))اإليحاء((: نستنبط منهما ما عرف ب
أن يـستدعي دالّ    : وبعبارٍة أخرى . تلقّيها ملعاٍن إضافية إىل معناها احلريف     
وذلـك؛ ألنّ بعـض     . ()١()ٍق معين واحد أكثر من مدلوٍل واحٍد؛ يف سيا      

الكلمات تتحمل شحنةً عاطفيةً غامرةً تستشفها منها النفس إىل جانب ما           
  .)٢()يفهمه منها الفكر

إنّ املعاين يف الصور اإليحائية ختاطب احلس والوجدان وتـصل إىل           
ومن ... ومن الوجدان ... ومن احلس ... النفس من منافذ شتى من احلواس     

وظيفة الفن األوىل واليت هي إثارة االنفعـاالت     (، وبذلك تتحقّق    ...الذّهن
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٤الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي الويل حممد )  ١(
 .٢٠١حممد عبد الرمحن شعيب / يف النقد األديب احلديث د)  ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٦٥

الوجدانية وإشاعة اللّذة الفنية ذه اآلثار وإجاشة احليـاة الكامنـة ـذه             
  .)١()االنفعاالت وتغذية اخليال بالصور

  

وإيحاء الكلمات يتم عن طريق ما عرف عند أهل الفلسفة واملنطق           
  :ت، ودالالت األلفاظ اليت استنبطوها أربع دالالتوعلماء اللّغة بالدالال

  

  .داللة صوتية -١
 .داللة حرفية -٢
 .داللة حنوية -٣
  .)٢(داللة معجمية، أو اجتماعية -٤

  

وسأحاول استنباط بعض صور اإليحاء اليت حتملها الصور الشعرية         
 الشعراء واختيارهم أللفاظهم اليت تؤدي      قيف املفضليات، مما يدلّ على حذ     

يدون من معاٍن؛ مبا حتمله يف طياا من إيحاء، ومن أمثلة ذلك قـول              ما ير 
ثعلبة بن صعري يصف ناقته ويشبه سرعتها بسرعة ظليم، يسابق أنثاه قرب            
غروب الشمس، ومها جيتهدان يف الوصول إىل عـشهما قبـل أن حيـلّ              

  :)٣(الظّالم
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٣١سيد قطب / دِبي أصوله ومناهجهالنقد األ)  ١(
 .٤٨-٤٦إبراهيم أنيس / داللة األلفاظ د: انظر)  ٢(
، ٧٧: وتقدم شـرحها ص   . ١٣٠-١٤/٢٤/١٢٩-٩األبيات يف املفضليات    )  ٣(

٧٢٨، ٧١٠، ٦٦٥، ٦٢١. 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٦٦

ـ وكأنّ عيبتها وفـضل فتانِ     اه  
يي لرائحةٍ ِرب ي اقطُس  ها ريـش  

  فتذكرت ثقالً رثيـداً بعـدما     
  اهها وغرد سـقب   مراود تفَِرطَ

  فتروحا أُصالً بـشد مهـذبٍ     
هـا  خباَء عليه مع الظّالمِ  فبنت  

  

  فننان من كنفـي ظلـيم نـافرِ         
  مر النجاء ِسـقاطَ ليـف اآلبـرِ       
  ألقت ذكـاُء ميينهـا يف كـافرِ       

   احلـادرِ   الـرواءِ   واحلـدجِ  باآلِء
   املـاطرِ  ثر كـشؤبوب العـشي    

   احلاسـرِ  ي النصيفِ كاألمحسية فِ 
  

يف ) نـافر (فناقته يف سرعة عدوها أشبهت ظليماً نافراً، وكلمـة          
وضعها اللّغوي تعِني اهلرب الذي يكون بسبب اخلوف والفزع، وتـوحي           
بشدة اهلرب؛ ألنّ الفزع يبذل قصارى جهده يف الوصول إىل مأمنه والبعد            

داللة أخرى تفيـد االسـتمرار يف       ) فرنا(عن مصدٍر خوفه، كما لصيغة      
  .النفار؛ ألنها صيغة امسية

ومعناها املباراة، إيحاء باستحثاثهما بعضهما بعـضاً؛       ) يربي(ويف  
  .ألجل هذه املسابقة بينهما

وهي الذّاهبة مساء ما يوحي بشعور اخلـوف مـن          ) رائحة(ويف  
  :املساء، وقد عاد فأبرز هذا املوحى به بقوله

   رثيـداً بـدما    فتذكرت ثقالً 
  

  ألقت ذكـاء ميينـها يف كـافر         
  

فإنّ تذكرمها البيض ملا شعرا باملساء ما كان إالّ لعلمهما أنّ اللّيـل             
  .مما خياف منه، وأنّ بيضها حيتاج إىل حراسة ورعاية إبانه

، صيغة املفاعلـة تـوحي      ...)يساقط ريشها مر النجاء   : (ويف قوله 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٦٧

ط ريشها متواصل طوال مدة النجـاء       بالقوة واإلصرار على الفعل، فسقو    
  .وسرعته

تزيد الصورة وضوحاً ودقّة    ) سقاط ليف اآلبر  (والصورة التشبيهية   
فليف اآلبر عند إصالحه النخل يسقط يف كلّ اتجاه، وكذلك عمل هـذه            

  .السرعة يف ريشها تسقطه يف كلّ صوٍب
عايـة؛  توحي بشعور األمومـة والر    ) فتذكرت ثقالً رثيداً  : (وقوله

حيث احلنني إىل البيض؛ وحيث صيانتها له، وكونه يف مكاٍن مصوٍن بعيٍد            
عن أي أذى يلحقه، وكونه مرصوصاً فوق بعضه، وقد كرر هذا الـشعور        

؛ حيث رقودها على بيضها طـوال       )فبنت عليه مع الظّالم خباءها    : (بقوله
  .اللّيل

لليل يوحي بشعور   سائر واختياره هذا االسم     : مبعنى) كافر: (وقوله
 كلمة مكفهرة تتناسب وظلمة اللّيـل       وهياخلوف الذي حلظناه من قبل،      

  .وما يترقّب منه
صيغة ألقى تتناسب والتـشبيه     ) ألقت ذكاء ميينها يف كافر    : (وقوله

، وهو اللّيل فلّما المسها وهو ظـامل        )كافر(للشمس بامرأة ألقت ميينها يف      
 له، فهو فعل مطاوعة يوحي باخلضوع،       ساتر هم جبذا فطاوعته وانقادت    

  ...).بشد مهذب ثر... فتروحا(وكأنّ الظّليم وأنثاه استوحيا هذا املعنى 
ومن الصور املوحية قول احلادرة وهو يفتخـر بكرمـه وإطعامـه          
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٦٨

  :)١(الطّعام
  ومعرٍض تغلي املراجـل حتتـه     

ـ  ولدي أشعث باسـطٌ      ِه ليميِن
  

  عجلت طبختـه لـرهط جـوعِ        
  قسماً لقد أنـضجت مل يتـورعِ      

  

توحي بكثرة قدوره الـيت  ) مراجل(فاختياره لصيغة منتهى اجلموع     
توحي مببلـغ اجلـوع     ) جوع(وصيغة التضعيف   . يطبخ عليها هذا اللّحم   

منهم، ولعلّ شعوره مبا أصام من ضر اجلوع وشدته هو الـدافع لـه إىل               
 فكيـف انقبـاض أمعـاء       وهي كلمة ينقبض هلا الوجه،    . تعجيل الطّبخ 
  !املوصوفني ا؟

 ليمينه قـسماً     باسطٌ لدي أشعثُ (وتصويره للرجل املراقب لقدره     
  :فيه من دالالت التصوير ما يلي) مل يتورع... لقد

  

  ).لدي(مراقبته له ولقدره  -١
، فالشعث ال يكون من اجلـوع       )أشعث(طول أمد جوعه وبؤسه      -٢

يش وتوايل أيـام البـؤس      ، إنما يكون منه، ومن شظف الع      هوحد
والشدة حتى تغيرت مالحمه يف وجهه ورأسه، وإذا تغير اإلنسان يف    

 .ذلك، فتغيره يف أطرافه ومالبسه من باب أوىل
باسط ليمينه (تبذله وتسرعه يف األحكام ملا أصابه من الضر واجلهد     -٣

  ).قسماً لقد أنضجت مل يتورع
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٥: وقد تقدم ص. ٢١/٨/٤٦-٢٠األبيات يف املفضليات )  ١(
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٧٦٩

  :)١(حمبوبته وصوحيبااومن هذه الصور قول املرار يف وصف 
ــا ــاء القط ــزاورن كتقط يت  

  

        ـرلْواً غـري موطعمن العيش ح  
  

، صورة توحي باحملبة واأللفة بـني       )يتزاورن كتقطاء القطا  : (فقوله
توحي بتبادل الزيـارات فيمـا      ) يتزاورن) (تفاعل(فصيغة  ) البيض(هؤالء  

تداِني وهذا من لوازم    بينهن، وهذا ال يكون إالّ عند األلفة وشدة القرب وال         
  .احملبة

؛ ألنّ تقطاء القطـا   -أيضاً–يوحي بذلك   ) كتقطاء القطا (والتشبيه  
هو تقارب خطوه عند املسري، وحيمل هذا التقارب يف طياته معنى آخـر،             

: يؤخذ من املشاهدة، ويدلّ عليه اشتقاق الكلمة وصيغتها، فتكرار احلروف         
اللتحـام والتـداخل يف الـسري،       يدالّن علـى ا   ) تفعال(ق، ط، وصيغة    

والصوحيبات حني يكن متآلفات، يظهر ذلك حتى يف مشيتهن ملا بينهن من            
  .القرب واملودة
التفاتة ألثر الراحة النفـسية     ) وطعمن العيش حلواً غري مرْ    : (وقوله

على الناس عامة وعلى النساء خاصة فكيف إذا كن جـواري صـغريات             
مرارته، وتفقـد أهلـه      يش من املكدرات اليت تتسبب يف     فخلو الع ! السن؟

حالوته مما يكون سبباً يف طيب العيش، وانعكاس ذلك على أهله يف الظّاهر      
  .والباطن

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٩٢-٩٠/١٦/٨٩-٥٧ يف املفضليات واألبيات. ٧٣١: البيت تقدم ص)  ١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٧٠

فهي صورة توحي براحة البال وبلوغ القمة يف الترف وخلو الذّهن           
من املشاغل وامللهيات عن االستمتاع بطيب احلياة، مما يستدعي يف النساء           

لغفلة واللّهو وراحة البال، مما يكون له أثر علـيهن يف نـضارة الوجـه،               ا
  .وحسن النية وصفائها

والشاعر قد ألَح على إبراز هذه الصورة وهذا املعىن يف موضـعني            
آخرين، ملا هلذه الصفة من أمهّيٍة كربى يف احلياة، وخاصة حيـاة الفتيـات    

  :)١(ك قوله قبلهحيث النعومة والطّهر والنزاهة، وذل
  

  قد نرى البيض ا مثل الدمى     
  

    مل خينــهن زمــان مقــشعر  
  

أوحت ذا املعنى، مما مل يوح      ) مل خينهن زمان مقشعر   (فالصورة يف   
  ).قد نرى البيض ا مثل الدمى: (به التشبيه بالدمى يف قوله

  :)٢(واملوضع الثّاِني قوله بعد
  

ــرةٌ  ــدٍق ب ــها أم ص   ناعمت
  اء بعـيش نـاعم    فهي خـذو  

  

   ــر ــري حِك ــا غ  ــر ب وأب  
ــِصر ــا وقُ ــيش عليه ــرد الع   ب

  

  

مأخوذ من النعمة وهو الترف، مما يوحي حبـسن         ) ناعمتها: (فقوله
عيشها وطيبه واعتناء أمها وأبيها به، وعنايتهم هذه به جزء من النعيم، فإنّ             

ه مما يذهب عنهم هذه     تغير األبوين أحدمها أو كالمها أو عدم اهتمامه بأبنائ        
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠: البيت تقدم ص)  ١(
 .٧٩/١٦/٩١-٧٨البيتان يف املفضليات )  ٢(
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٧٧١

الصفة، ولذا جعلهما ا برين، وخص األب مبزيد وصف فنفى عنه صـفة             
حتى يدعم له صفة املناعمة؛ ألنّ الكرمي هو ) غري حكر : (البخل واملنع فقال  

الذي تتحقّق منه هذه الصفة، أما البخيل، فإنه ال يبذل لبينه ما يكون سبباً              
  .يف تنعمهم

الظّلم وإسـاءة املعاشـرة واللّجاجـة       ) حكر(اِني  كما أنّ من مع   
، ويف هذا معاٍن إضافيةٌ على املعنى املتقـدم؛ وهـو           )١(واالستبداد بالشيء 

البخل، فإذا انتفت هذه املعاِني كلّها عن األب فـإنّ العـيش سـيطيب،              
  :وسيكون أصحابه يف نعمٍة تامٍة، ولذا وصفها يف البيت التايل بقوله

ـ       يٍش نـاعم  فهي خـذواء بع
  

  ــصر ــا وق ــيش عليه ــرد الع   ب
  

كنايتان مشعتان بأقصى ما ميكن أن      ) وقصر... برد العيش : (وقوله
يوصف به نعيم، فليس يف عيش هذه املرأة منغصات ومكدرات ومذهبات           
حلالوته، وال حتتاج يف طلبه إىل حيل وال مشاق وال عنت، فكلّ ما تريده               

 هي، وهو قريب منها دانية ظالله       مقصور عليها، كأن ليس يف الوجود إالّ      
  .وارفة أغصانه حميط ا

 قول بشر بن أِبي خازم يف فخـره         -كذلك–ومن الصور املوحية    
  :)٢(ة قبيلته وذمه لغريهماعبشج

 ــــــــــــــــــــــــ
 ).حكر: (القاموس مادة)  ١(
 .٥٤٢: تقدمت ص)  ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٧٢

  بِني عامر إنـا تركنـا نـساءكم       
  عضاريطنا مستبطنو البيض كالدمى   

   ساء املرضـعاتبرهـوةٍ  تبيت الن   
  

  هادمى عجوب  ت من الشلِّ واإليجافِ    
ــضرجةً ــالزعفران جيوبم ــا ب   ه

فَتزاجلنـانِ   من خـوفِ   ع  هـا  قلوب  
  

تركنا نساكم من الـشل واإليجـاف تـدمى          (:فالصورة األوىل 
توحي بعدم الرمحة للمستضعفني وخاصة النساء يف وقٍت هـن يف      ) عجوا

باء أضعف حال وأحوجه إىل شفقٍة ورعايٍة وحناٍن، يف موطن فقدن فيه اآل           
واألبناء واإلخوان واألزواج، وأرهقن فيه فال حول هلن فيه وال طول، وهذا      

اإلسـراع  : غاية القسوة وفقد اإلنسانية، وقد كان من مظاهر هذه القسوة         
الشديد ن، ومحلهن على غري أوطئة وهي الفرش توضع على ظهر الـبعري           

  .لراكبه
خشيتهم كـرة   كما توحي الصورة باستهانتهم ببِني عامر، وعدم        

الدوائر وتقلّب الزمان؛ وإالّ ملا افتخر بإهانتهم ألعراضـهم؛ ألنّ إهانـة            
وزاد . األعراض أبقى شيء يف النفوس ومما ال يذهب ذحله وال يندمل قرحه 

الصورة نكاية م أن خص منهم موضعاً يتحاشى ذكره ويـستحيي مـن             
  !وصفه يف الرجال فكيف النساء؟

  

  :يةالصورة الثّان
  عضاريطنا مستبطنو البيض كالدمى

  

ــضرجةً   ــالزعفران جيوبم ــا ب   ه
  

فتوحي بالغاية القصوى من اإلهانة حيث صرح باستمتاع قومـه          
بنساء بِني عامر، وتبلغ اإلهانة غايتها بسبب اختياره وصـف املـستمتعني    
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٧٧٣

ويف كون النساء مـن أمجـل النـساء         ) عضاريطنا( وأتباع   بكوم أجراءَ 
  ).البيض كالدمى مضرجة بالزعفران جيوا(ن وأنعمه

بامتهان كرامهم وخيـارهم لنـساء      ) عضاريطنا(كما يوحي قوله    
  .أعدائه حيث مل يبالوا ن ومل يلتفتوا إليهن فتعلّق ن أراذل القوم

مبفاجأة قوم الشاعر   ) مضرجة بالزعفران جيوا  : (كما يوحي قوله  
احتهم وخلودهم إىل نسائهم، مما جعل      أعداءهم باإلغارة عليهم يف وقت ر     

النساء خيرجن بأمتّ زينٍة وأكمل حليٍة، وما نفح الزعفران إالّ مظهر من هذه             
  .املظاهر
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٧٧٤

  
  الْمبالغة: رابعاً

أن تبلغ باملعنى أقصى غايته وأبعد اياته، وال تقتصر يف          : (الْمبالغة
  .)١()العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه

ذكر الشاعر حاالً من األحوال يف شـعٍر لـو          : (ى قدامة بأنها  وير
،فال يقف حتى يزيد يف معنى   زأه ذلك يف الغرض إىل قصده     وقف عليها ألج  

  :ما ذكره من تلك احلال ما يكون أبلغ يف القصد، وذلك مثل قول الشاعر
  ونكرم جارنـا مـا دام فينـا       

  

  ونتبعه الكرامـة حيـث سـارا        
  

ما كان فيهم، من األخالق اجلميلـة املوصـوفة،         فإكرامهم للجار   
  .)٢()وإتباعهم الكرامة حيث كان من املبالغة يف اجلميل

ويف تعريف قدامة ختصيص، فكأنه يرى أنها زيادة على معنى مثبٍت           
ال جتيء ابتداء، أما لدى أِبي هالل واجلمهور فهذا النوع الذي ذكره قدامة             

أيت مبعنى معتدٍل ويزيد عليـه، فيـصح أن         ، وال يستلزم أن ي    )٣(اجنس منه 
 :يكون املعنى مبالغاً فيه من أصله مثل ما مثّل به أبو هالل من قوله تعـاىل               

يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرِضعٍة عما أَرضعت وتضع كُـلُّ ذَاِت حمـٍل             {
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٥الصناعتني ألِبي هالل العسكري )  ١(
 .والبيت نسبه قدامه لعمري بن األيهم التغلِبي. ١٤٦نقد الشعر )  ٢(
 .٣٦٥:  أشار إليه أبو هالل يف صوقد)  ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٧٥

 }ارى ولَِكن عذَاب اللَِّه شِديد    حملَها وترى الناس سكَارى وما هم ِبسكَ      
  .)١(]٢: احلج[

 املرأة املرضعة للمبالغة؛ ألنّ املرضع      -سبحانه وتعاىل –فخص ربنا   
  .أشفق على ولدها ملعرفتها حباجته

: الناس خمتلفون يف محد الغلو وذمه فمنهم من خيتـاره ويقـول           (و
بالغة الـيت ختـرج إىل      ، ومنهم من يكره الغلو وامل     ...أحسن الشعر أكذبه  

  .)٢()اإلحالة، وخيتار ما قارب احلقيقة ودانى الصحة
ذهب إىل أنّ   (إنما  ): أحسن الشعر أو خريه أكذبه    : (ومراد من قال  

الصنعة إنما متد باعها، وتنشر شعاعها، ويتسع ميداا، وتتفّـرع أفناـا،            
ـ        ا أصـله التقريـب     حيث يعتمد االتساع والتخيل، ويدعي احلقيقة فيم

والتمثيل، وحيث يقصد التلطّف والتأول ويذهب بالقول مذهب املبالغـة          
واإلغراق يف املدح والذّم والوصف والنعت والفخر واملباهاة وسائر املقاصد          

  .)٣()واألغراض
خريه أصدقه، كان ترك اإلغراق واملبالغة والتجـوز إىل       : (ومن قال 

اد ما جيرى من العقل على أصٍل صحيٍح أحـب          التحقيق والتصحيح واعتم  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٥: وقد مثّل باآلية أبو هالل ص)  ١(
 .٢٧١سر الفصاحة البن سنان اخلفاِجي )  ٢(
 .٢٧٢أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاِني )  ٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٧٦

إذ كان مثره أحلى وأثره أبقى، وفائدته أظهـر وحاصـله            إليه وآثر عنده؛  
  .)١()أكثر

  

وال شك يف أنّ املبالغة اليت تعتمد على االتساع والتخييل مطلوبة يف      
الشعر، ولذا ذهب إىل تفضيلها وحمبة وجودها يف املعاين عدد من األدبـاء             

ابن سنان وعبد القاهر، وعلّل ابن سنان محـده املبالغـة           : بالغيني منهم وال
، )٢()ألنّ الشعر مبِني على اجلواز والتـسمح      : (والغلو وتفضيله هلما بقوله   

ـ   أن يستعمل يف ذلك كاد وما جرى يف معناهـا ليكـون            : (لكنه قيده ب
  .)٣()الكالم أقرب إىل حيز الصحة

  

 -أصدق الشعر أكذبه  : أي–هناك  : (لهوعلّل عبد القاهر ذلك بقو    
جيد الشاعر سبيالً إىل أن يبدع ويزيد، ويبدئ يف اختراع الصور ويعيـد،             
ويصادف مضطرباً كيف شاء واسعاً، ومدداً من املعاِني متتابعـاً ويكـون            

  .)٤() ال ينقطع، واملستخرج من معدٍن ال ينتهيدكاملغترف من ِع
  

 يعتمد على التخييـل واملبالغـة يف        وهو يرى أنّ الشاعر الذي ال     
كاملقصور املداِني قيده، والذي ال تتسع كيف شاء يده وأيده، مث           : (املعاِني

 ــــــــــــــــــــــــ
 .السابق والصفحة نفسها)  ١(
 .٢٧٢سر الفصاحة )  ٢(
 .السابق والصفحة نفسها)  ٣(
 .٢٧٣-٢٧٢أسرار البالغة )  ٤(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٧٧

هو يف األكثر يسرد على السامعني معـاِني معروفـة وصـوراً مـشهورةً      
ويتصرف يف أصول هي وإن كانت شريفة، فإنها كاجلواهر حتفظ أعدادها           

ان اجلامدة اليت ال تنمي وال تزيد، وال تـربح      وال يرجى ازديادها، وكاألعي   
  .)١()وال تفيد، وكاحلسناء العقيم والشجرة الرائعة ال متتع جبِني كرمي

  :)٢(ثالثة أقسامىل وهلذا فقد قسموا املبالغة إ
  

أن يكون الوصف املدعى ممكناً عقالً وعـادةً؛ ألنّ         : (التبليغ؛ وهو  -١
  .)٣()املتوسطفيه جمرد الزيادة على املقدار 

 .)٤()أن يكون الوصف املدعى ممكناً عقالً ال عادةً: (اإلغراق؛ وهو -٢
أن يكون األمر املدعى غري ممكٍن عقـالً ويلـزم أالّ         : (الغلو؛ وهو  -٣

وهذا النوع هو املذموم؛ ألنه مستحيل      . )٥()يكون ممكناً عادةً أيضاً   
  .وقوعه عقالً وعادةً

  

ماء للمبالغة؛ وبعـد دراسـِتي      ومن خالل ما سبق من تعريف العل      
لصور املفضليات ظهر يل أنّ صورها تتراوح بني النوعني األولني من املبالغة           

 ــــــــــــــــــــــــ
 .السابق والصفحة نفسها)  ١(
 .١/١١٠بدوي طبانة / معجم البالغة العربية د)  ٢(
 .١/١٠٥السابق )  ٣(
 .٢/٦١٠السابق )  ٤(
 .٢/٦١٨السابق )  ٥(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٧٨

الغلو، فلم يقع يل من أمثلتـه       : التبليغ، واإلغراق، وأما النوع الثّالث    : ومها
وإن دلّ ذلك علـى شـيٍء   . قدر ميكن أن يشكّل ظاهرةً تستحق الدراسة     

أنّ شعر املفضليات ليس شعراً يتزيد فيه الـشعراء لـذات           فإنما يدلّ على    
الشعر، مما يضطرهم إىل املبالغة والغلو واإلسراف فيه، وإنما هـو شـعر             
فرضته عليهم مناسبات وأحداث أثّرت يف عواطفهم فجاشت به خواطرهم          

  .دون حاجة إىل تزيد واتساع خيرج باملعنى إىل حد االستحالة
قـول مـتمم    ) التبليغ(صورهم ممثالً للنوع األول     ومما وجدته من    

  :)١(يصف سنام نقاته
  حتى إذا لقحت وعوىل فوقهـا  

  

          بـه الغـراب املوِقـع همي قرد  
  

فجعل الغراب يهتم لعلو سنامها وامتالئه ومالسته فيفكّـر قبـل           
الوقوع عليه أميكنه ذلك أم خيشى السقوط من عليه، والغراب يف الواقع ال             

مه ذلك لكن الشاعر بالغ يف وصف ارتفاع السنام فجاء ذه الكنايـة             يه
  .ِليعجب من مسن ناقته

  :)٢(وقول املسيب بن علس مادحاً
  وألنت أشجع يف األعادي كلّهـا     

  هم سـالح  يأيت على القوم الكثريِ   
  

  مــن خمــدٍر ليــٍث معيــد وقــاِع  
فيبيــتــه القــوم   ِع يف وعــوا من

  

 ــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٢البيت تقدم ص )  ١(
 .٧٢٤: تقدما ص)  ٢(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٧٩

 أسد يف عرينه، ذي دربة على االفتراس،        فجعل ممدوحه أشجع من   
خييف اجلماعة املدججني بالسالح، ويظلّون منه يف جلبٍة وصياٍح، وذلـك           

  .ممكن عقالً وعادةً
  :)١(وقول املرار يصف خنله

  

ـ تطاول خمرمي صددي أُ    شي  
  

  ــك ــسنينابوائ ــالني ال ــا يب    م
  

  

مي جبل   فروعها تكاد تفوق خمر    فجعل النخل لطول سوقها وبسوق    
)وهو جبل باليمامة) أشي.  

ال ـتم   وكما جعلها لصربها على السنني وأيام اجلدب ال تبـايل           
  :بقسوة الزمن، وقد كرر هذا املعنى ببيتني آخرين بعدمها

  

  بنات الدهر ال حيفلـن حمـالً      
  إذا كان الـسنون جملحـات     

  

  إذا مل تبــق ســائمة بقينــا    
  خرجن وما عجفن مـن الـسنينا      

  

  

خيل ظاهرة الصرب على اجلدب، لكن إذا غـارت          شك أنّ الن   وال
  .املياه وانقطعت األمطار فإنها ال تصرب أكثر من بضع سنني

  :)٢(ابن ثوب: وقول مزرد يصف إبالً اغتصبها رجل يدعى
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦٥: وتقدمت ص. ٩/١٤/٧٣-٨، ٦األبيات يف املفضليات )  ١(
)٢  (ن داء اجلرب؛ وهو قـروح تـصيب        : جربن. ٢٦/١٥/٧٩ات  املفضليأصا

: معطـون، أي  : عطـني . شرج يدبغ به  : غلقة. يطلني ويداوين : يهنأن. اإلبل
 .العجائز: القواعد. متغير الريح واللّون
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٨٠

  ِربن فما يجـ ه ن  ـ لْأن إالّ بغ   ٍةقَ
  

  ِطعـساءِ   وأبوالِ ٍنيالقواعـدِ   الن   
  

  

بالغ، فجعل هذه اإلبل ال تـشفى إالّ بالغلقـة    فأفحش يف اهلجاء و   
كما قـال   –خملوطة بأبوال النساء، وإالّ فإنّ الغلقة ال ختلط بذلك، وإنما           

أراد أن يهول عليهم بـاجلرب والغلقـة ويفظـع بـأبوال            : (-األصعمي
  .)١()العجائز

  :)٢(وقول املرار يصف شدة جزع العواذل من حب اجلواري له
  

ــ ــاوعن ِب ــاذالًرصمل يط   ٍم ع
  

ـ  وكاد مـن شـدةِ       ِدج ينتحـر   
  

  .)٣(لتخفف من املبالغة، وهو ما حيبذه ابن سنان) كاد: (فأتى بـ
  :)٤(وقوله بعد، يصف حسن حمبوبته

  

  وهوى القلب الـذي أعجبـه     
  

   صورة أحسن   الْ  مـن الت ـ خ مر  
  

  .ففضلها على كلّ النساء
  :)٥(وقوله

  

شادخ تهـا مـن نـسوةٍ      غر  
  

   فْكن يلْضـ  ن    غُـرْ  ساء النـاسِ   ِن
  

 ــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧شرح ابن األنباري )  ١(
 .٦١/١٦/٨٩البيت يف املفضليات )  ٢(
 .٧٧٦: انظر ص. تقدم اإلشارة إليه)  ٣(
 .٢١٨: وتقدم ص. ٦٢/١٦/٨٩البيت )  ٤(
 .٦٧٩: وتقدم ص. ٦٦/١٦/٩٠البيت )  ٥(
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٧٨١

، وهذا مما ال يقـره عليـه      قاطبةً  النساءِ فجعلها ونساء حيها أفضلُ   
  .عرب وال عجم

  :)١(وقوله يصف كثرة طيبها
  

  ـا    وهي لو يعصرمـن أردا   
  

  عباملـسكِ  ق   تنعـصرِ   لكـادت   
  

وله يف القصيدة صور من هذا املقام، دفعه إىل املبالغة فيهـا شـدة              
  . بصاحبتهدهجو

قول اجلميح يصف إبلـه     ) اإلغراق(ومن شواهد النوع الثّاِني وهو      
  :)٢(وما أصاا من شدة الزمان وكلبه

  

     ـا ح ـ كأن راعينا حيدو راًم  
  

   فـاللّوبِ   من مكرانَ  بني األبارقِ   
  

فشبهها باحلمر يف ضآلة أجسادها وضعفها ملا اعتراها من اهلـزل،           
 عادة؛ ألنّ اإلبل مل يعرف أنها صارت إىل مثل          وهذا ممكن عقالً غري ممكن    

هذه اهليئة من شدة اجلدب، ولعلّ التشبيه مما خيفّف هذا االستنكار؛ ألنـه             
  .يفيد التقريب ال الواقع واملشاة التامة
  :)٣(وقول املسيب بن علس مادحاً

  

  ذي ذي دفّـــاِعمتـــراكم اآل    وألنت أجود من خليج مفعـمٍ    
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧/١٦/٩٢البيت )  ١(
 .٢٧٢: وتقدم ص. ١٠/٤/٣٥البيت يف املفضليات )  ٢(
 .٧٠٠: البيتان تقدما ص)  ٣(
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٧٨٢

 يف حافاتـه    اخليـلِ  وكأن بلق   
  

ــ ــن ِبييرم ــزراِع دوايلَه    ال
  

فالرجل ال ميكن أن يكون عادةً أكرم من البحر املعـروف بـوفرة      
  .خرياته وتعددها

١(هزوقول جبيهاء األشجعي يصف عن(:  
  ولو أنها طافت بظنـب معجـمٍ      

  اجلونَ جلاءت كأنّ القسور  ب جاه  
  

     عنه جدب قنفى الرفهـو كـاحلُ    ه   
ــساليج ــامرع ــاوحه والثّ    املتن

  

ا ونفـخ  همفجعل عنزه من الربكة حبيث لو عضت عوداً يابساً لعظَّ       
وهو شجر يغزر به لـنب املاشـية        ) رالقسو(خواصرها، كأنما قد أكلت     

  .ويسمنها، وهذا وإن كان واقعاً عقالً؛ فإنه غري ممكن عادةً
  :)٢(وقول املرقش األكرب مفتخراً بكثرة عدد قبيلته

  لنحن أكثرها إذا عد احلصى    و
  

  هــائها وجمــد لوالُولنــا فواِضــ  
  

يوحي بتشبيهه قومه باحلصى كثرةً، وأنـه       ) إذا عد احلصى  : (فقوله
 ــــــــــــــــــــــــ

الذي : العجم. أصل الشجرة : الظّنب. ٩/٣٣/١٦٨-٨البيتان يف املفضليات    )  ١(
  ة، أي   عجمته اإلبل مرغضته: ة بعد مر .قكونه يف جدب   : جدبه. الورق: الر

يابس يبوسة شديدة، كأنه على التشبيه بالوجه الكـاحل         : كاحل. وسنة شديدة 
. شـجر : القـسور . العابس وهو املتغير املكفهر، وذلك ألنّ قشرته قد تغيرت 

. له مثر ما: الثّامر. مجع عسلوج، وهو الغصن   : عساليجه. عظمها ونفخها : جبها
 .املقابل بعضه بعضاً: املتناوح

 .١١/٥١/٢٣٥املفضليات . ٤٥٢: تقدم ص)  ٢(
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٧٨٣

  .إذا أمكن عد احلصى، فكذلك أمكن عد قومه
ومن خالل قراءِتي للمفضليات مرات عدة مل أجد يف صورها غلواً           

 جاءتا يف غرض املدح، وهذا ما يؤيد        يعد ظاهرةً، ومما وجدته فيها صورتني     
  . املبالغة التزيد يف املعاِني كاملدح أو اهلجاءدوافعما ذكرته آنفاً من أنّ 

  :وهاتان الصورتان
  :)١( للمثقب العبدي يف مدح النعمان بن املنذر وهي قوله:أوالمها

  ولو علم اهللا اجلبـال عـصينه      
  

  هـا  يقود  احلبـالِ  جلاء بـأمراسِ    
  

  . فيه ومستحيل وقوعهنى مغاىلًفهو مع
 لعلقمة بن عبدة يف مدح احلرث بن جبلة بن أِبي مشـر             :وثانيهما

  :)٢(الغساِني
  ٍكولست إلنسي ولكـن ملـألَ     

  

  زلُتن  ماءِ   من جوالـس   يـصوب   
  

  .وختلق اإلنسي من املالئكة أمر مستحيل وقوعه
ويـة عـدة    وهكذا جند أنّ للصورة الفنية يف املفضليات مسات معن        

متيزت ا، حاولت معاجلتها والكشف عن كثٍري من خصائـصها، وقـد            
ألفيت أبرزها وضوح الصور ودقة رمسها وما تشيعه من إيحاءات أكسبت           
املعاِني غزارة وتدفقاً، باإلضافة إىل اتكاء تلك الـصور علـى املبالغـة يف            

  .يما سبقإطارها املقبول، وهذا كلّه من خالل األمثلة الشعرية ف
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/٢٨/١٥١املفضليات )  ١(
 .١٦/١١٩/٣٩٤املفضليات )  ٢(
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٧٨٤
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٧٨٥

  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاين
  
  

  السمات اإلبداعية
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٧٨٦
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٧٨٧

  املبحث الثاين
  السمات اإلبداعية

وهي كل صفة تتعلق بشيء خارج عن املعاين، يتأنق الـشاعر يف            
  .وإبداعه  إجياده 

وأهم هذه السمات اإلبداعية يف شعر شعراء املفضليات أربعة مسات        
  :هي

  . الوحدة-٤تناسق  ال-٣ القيم الصوتية -٢ االبتكار، -١
  

   االبتكار-١
من أهم مظاهر   (يظل االبتكار مطلب كل أديب، حيرص عليه، فهو         

العبقرية، ومن األدلة على قدرة األديب على الغوص يف أعمـاق التجربـة     
 واستشفاف كل خصائصها، وتشرب كل إحياءاا، ومعرفـة كـل مـا           

  .)١()فيها
ماله من معىن رائـق     وقد اهتم به األدباء أنفسهم، كل حاول إبراز         

وصورة جديدة فهاهو البحتري إذا أنشد شعره التفت إىل مستمعيه قـائالً            
 )٢()سبقين إليـه أحـد   هذا واهللا معىن ما. تقولون أحسنت مل ال : اهللا(هلم  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٧حممد عبد الرمحن شعيب / يف النقد األديب احلديث د) ١(
  .٢١/٥٠األغاين  )٢(
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٧٨٨

أيـن أنـت مـن قـويل     : (وكان املتنيب إذا حاجه أحد يف معىن له قـال     
  .)١(...)كذا

د لدى كل شاعر ليظل واضـحاً       براز اجلدي إوكان النقاد حياولون    
كنوع من البعث واخللود الفين، أو نوع من اإلعالن عن قـدرة الـشاعر              

  .)٢(وبراعته يف االبتكار
ومن ذلك إحصاء الثعاليب ملا للمتنيب من أشعار أبدع فيها، أو معان            

  .)٣(تصرف فيها
غري أن خلو قصيدة أو مجلة قصائد من ديوان الشاعر من أفكـار             

جيعلنا نسقط القصيدة أو الـديوان برمتـه، ألن     مبتكرة، ال وصور جديدة   
التجديد ليس كل شيء يف الشعر، وال كل ميزة يف الفن إنه أحد أسـباب               
اجلودة، وهناك من األسباب األخرى روعة التصوير للعواطف والقدرة على         
إبرازها قوية جياشة وبراعة اخليال، وحسن التراكيب ومجال املوسـيقى،           

  .)٤(يغطي على عدم ابتكاره عر لنوع منها مماوإتقان الشا
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٨/١٦٦ معجم األدباء لياقوت )١(
  .١٠٩حممد عبد الرمحن شعيب / ديب احلديث د يف النقد األ)٢(
  .انظر يتيمة الدهر للثعاليب )٣(
  .١١٠شعيب / .... د.... يف النقد األديب  )٤(
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٧٨٩

ويف املفضليات صور من االبتكار لدى عدد من الشعراء، ولعلـها           
 هذا السفر، ومن    دكانت عامالً من عوامل اختيارها وسبباً من أسباب خلو        

تلك الصور الفنية املبتكرة، تلك الصورة اليت رمسها تأبط شراً للرجل السيد            
 مقابلها صورة الرجل احلقري الدون اهلمل، الذي        ورسم) الكامل(الشريف  

يهتم مبعايل األمور، فقد حشد يف رسم الصورة األوىل عشر صفات كل             ال
  :)١(صفة منها مبثابة صورة مشرقة لذلك السيد وهي قوله

  

  لكنما عويل إن كنـت ذا عـول       
  سباق غايات جمـٍد يف عـشريته       

  عاري الظنابيب، ممتـد نواشـره     
ــهاد  ــة، ش ــال ألوي ــةمح    أندي

  فذاك مهي وغزوي أسـتغيث بـه      
  

  على بصري بكسب احلمد سـباقِ       
  مرجع الصوت هداً بـني أرفـاقِ      

  دالج أدهم واهي املـاء غـساقِ      م
  قوال حمكمـة، جـواب آفـاقِ      

ـ إذا استغثت بضايف الرأس ن        اِقغ
  

ويف الشطر الثاين آلخر بيت منها بدأ بوصف الرجل اهلمل فذكر له           
  : والثالثة الباقية) اق غضايف الرأس، ن(ها تقدمت  األوليان من،مخس صفات

  ذو ثلتني وذو م وأرباِق    كاحلقف حداه النامون، قلت له
اق وراء غنمه أو صيده، ورأسه قد تلبـد        غفهو كثري الشعر، مهه الن    

 أي رجل شاوى،    ٍمهيعين عدم اهتمامه بنظافة جسده، وصاحب غنم وب        مما
 كانوا يفتخرون بكثرة إبلهم وبرعيها، وألجل     والشاوي عندهم حمتقر، ولذا   

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٧٥٩، ٣٩٣: وتقدمت ص. ١/٢٩ /١٥-١٠املفضليات  )١(
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٧٩٠

   )١(ذا تكرب أهل اإلبل وتواضع أهل الغنم
...) بعث اهللا نبيـاً إال رعـى الغـنم       ما(وقد جاء يف احلديث أنه      

  .)٢(لذلك
واالبتكار يف مجعه بني الصورتني ومقابلته بينهما، ويف حشده ملـا           

  .تفرق من أوصافهما
 بن جعل يصف اعتراك سـبعني يف  ومن الصور املبتكرة قول عمرية    

  :)٣(أرض خالء
  

   حيارـا القطـا     مـروراتٍ  قفاٍر
   عليهمـا   الغبـارِ   من نسجِ  يثرياِن

  

   يعتركــاِنيظــل ــا الــسبعاِن  
ــص ــديانِ ِنيقمي ــاً ويرت    أمساط

  
  

ينجم عن مطاردما فشبهه بقميص يلبسه كل واحد         فقد صور ما  
وات يف الغبار نظر لقـوة      يكون من فج   منهما، وجعلهما قميصني باليني ملا    

 ــــــــــــــــــــــــ
 وفيـه   ١٢٢-٢/١٢١، وحياة احليوان    ٥/٥٠٧ انظر كتاب احليوان للجاحظ      )١(

  . ذلكمن األحاديث اليت تشري إىلعدد 
، ٢/٩٧٨ صحيح اجلامع الصغري وزياداته للشيخ حممد بن ناصر الدين األلبـاين             )٢(

عند البخاري  -رضي اهللا عنه  –وهو من رواية أيب هريرة    ١٧٩٨-٥٥٨١ورقمه  
  .وابن ماجه).وأنا كنت أرعاها ألهل مكة بقراريط(:يف صحيحه  وتتمته

  .٦٤٨: وتقدمت ص. ٢/٩٧٨  ٦٤/٢٥٩/ ٥-٤املفضليات) ٣(
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٧٩١

ميران به من أرض دمثة يزداد معها الغبـار، أو           احلركة وضعفها، ونظراً ملا   
  .أرض صلبة يقل فيها الغبار

ولعل هذه الصورة هي اليت أوحت إىل الشاعر األموي عدي بـن            
  :)١(الرقاع قوله يصف مطاردة محار وحشي وأتانه

  

ــاوراِن ــار مــالَءيتع   ةً مــن الغب
  نـاً حِزدا مكاناً م  تطوى إذا ور  

  

   مهــا نــسجاهابيــضاء حمكمــٍة  
  ت نشراها لذا السنابك أسه  إو

  
  

جاء به عمرية يف بيت؛ لكنه تفصيل بـديع،          وقد فصل يف بيتني ما    
يالئمها مـن    فقد شبه الغبار باملالءة مث بىن على ذلك ما        (مليٍء باحلركة،   

ار علـى أن  هذا إال إمعان يف اخليال وإصـر      وما... النسج والطي والنشر    
الغبار قد أضحى على ظهري احلمارين الوحشيني مالءتني حقيقيتني، وكأن     

  )٢ ()تشبيه األمر حقيقة وال
 يف القصيدة نفسها سنان رحمه بقولـه        مريةع ومن االبتكار وصف  

 ــــــــــــــــــــــــ
 عدي بن الرقاع العاملي القضاعي شاعر أموي، كان يرتل الشام، وهـو ممـن              )١(

طبقات : انظر. هاجى جريراً، عده ابن سالم من الطبقة السابقة من اإلسالميني         
 ومعجم الشعراء ٢/٦١٨، والشعر والشعراء ٢/٦٨١فحول الشعراء البن سالم 

  .١٠٥ والبيتان يف ديوانه ٢٥٣و١١٦واملؤتلف معاً ص 
  .٢٣٢علي البدري /  علم البيان يف الدراسات البالغية د)٢(
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٧٩٢

  :)١(مهدداً ومفتخراً
  

مجعتردينياً كأن سنان سنا هلب مل يتصل بدخاِن   ه  
  

  )مل يستعن بدخان(لنار، ألن قوله فشبه السنان بصفائه بلسان ا
  قيد يف الصورة، وهو ممايزيد صفاء سنائها، ولذا أثر عن األصمعي

:  وقـال احملققـان  )٢ ()هذا أشعر بيت يف وصف الـسنان   : (قوله
  .)٣ ()ووصف السنان وصفاً عبقرياً(

  

  :)٤(وللمثقب العبدي يصف ناقته وصغر حجم ثفناا
  

   جوِنِدر الِو باكراِتمعرس  كأن مواقع الثفنات منها 
  

 وهي ماغلظ من جلدها عند مفاصل ذراعيهـا         -فشبه آثار ثفناا  
 القطا عند هجوعـه     ِصحتفْ بآثار م  -وعضديها ممايلي األرض إذا بركت      

ليالً، وهي صورة اقتفى آثارها عدد من الشعراء منهم احلـادرة يـصف              
 ــــــــــــــــــــــــ

 وانظر ماكنت علقته حول نسبة هذا البيت يف كتـب           ٩/٦٤/٢٥٩املفضليات   )١(
  . من هذا البحث٢٢٨، ١٦٩: البالغة ص

  .٥٢٢ املفضليات بشرح ابن األنباري )٢(
  .عند احلديث عن جو القصيدة. ٢٥٨: حاشية التحقيق ص )٣(
  .٢٤/٧٦/٢٩٠املفضليات  )٤(
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٧٩٣

  :)١(ناقته
  

  ع ص القطا للمهِجأثراً كمفتح   فترى حبيث توكأت ثفناا 
  

  )٢ (...)ومماسبق إليه فأخذ منه قوله يف الناقة: (وقال ابن قتيبة
  .فذكره وذكر أربعة شعراء أخذوه منه
  :)٣(وللخصفي احملاريب مفتخراً بقومه

  
  

  وكنا جنوماً كلما انقض كوكب
ـ       هبدا زاهر منهن تأوى جنوم  

  

   بأقتمـا   منهن لـيس   بدا زاهر   
  أظلمـا   الـشرِ  دإليه إذا مستأسِ  

  
  

فقد شبه الشاعر رؤساء قومه الذين يتعاقبون على رئاستهم عنـد           
 موت أحدهم بالكواكب اليت تضيء السماء كلما غاب منها كوكـب ال           

بزغ إثره يف األفق كوكب مثله، فهذه صورة مبتكرة، وجدت مثلـها           ،  مع
       مـسة أبيـات، خلمـسة     لعدد من الشعراء، ذكر اجلرجاين يف الوساطة خ

خالفه لفظاً ووافقه غرضـاً وهـو    وافقه صراحة، ومنها ما ا ما شعراء، منه 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣٠/٤٨املفضليات  )١(
 واألربعة هم عمر بن أيب ربيعة وابـن مقبـل           ٣٩٧-١/٣٩٦الشعر والشعراء    )٢(

  .ة من شعراء الدولة األمويةموالطرماح وذو الر
  .٢٥/٩١/٣٢٠-٢٤املفضليات ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٩٤

وإن مل يشر إىل هذا الشاعر إال أنه شاعر إن مل يكن متقدماً على بعـضهم             
فهو معاصر هلم، وقد جود صورته، وزاد عليهم ومنهم الطفيل الغنـوي يف        

  :)١(قوله
مساٍءجنوم كلما انقض كوكب    بدا واجنلت عنه الدجكوكةُن ب   

  :)٢(وأبو الطحان القيين، وهو أظهرهم اقتفاء له يف قوله
   هبدا كوكب تأوي إليه كواكب   كلما غار كوكب  مساٍءجنوِم

  :)٣(واخلرميي يف قوله

 ــــــــــــــــــــــــ
 هو الطفيل بن كعب الغنوي وكان من أوصف الناس للخيل، كان يقال لـه يف     )١(

بر حلسن شعره، من الفحول املعدودين، يكىن أبا القران ويقال إنـه   اجلاهلية احمل 
كان طفيل اكرب من النابغة، : (من أقدم شعراء قيس، ويردى عن األصمعي قوله   

 واألغـاين   ١/٤٥٣انظر الـشعر والـشعراء      ) وليس يف قيس فحل أقدم منه     
  .١٨٤و١٤٧م الشعراء واملؤتلف  ومعج١٥/٣٤٩

 حنظلة بن الشرقي شاعر جـاهلي مـن الغـساق أدرك       أبو الطحان القيين هو    )٢(
  .سالم وأسلمإلا

. معجم الـشعراء     مع   ١٤٩ص...  واملؤتلف   ١/٣٨٨انظر الشعر والشعراء    
  .١/٣٨١واإلصابة 

سحاق بن حسان موىل ابن خرمي الناعم وهو خرمي بن عمرو املري            إ اخلزميي هو    )٣(
 ديانة ونسك انظـر     وهو من العجم من شعراء الدولة العباسية وكان صاحب        

= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٩٥

  بدا قمر يف جانب األفق يلمع     إذا قمر منا تغور أوخبا 
فطفيل واخلرميي مل يذكر إال معىن البيت األول، وأبو الطحان ذكره          

اً وذكر جزءاً من معىن البيت الثاين، وذا تفوق اخلـصفي احملـاريب      خمتصر
وزاد عليهم يف قولـه     ) يس بأقتما هر منهن ل  ابدا ز (حيث زاد عليهم بقوله     

  ).ذا مستأسد الشر أظلماإ(
ولعل شاعرة احلماسة صفية الباهلية قد أملت ذا املعىن يف قوهلا يف            

  :)١(الرثاء
  جيلو الدجى فهوى من بينها القمر    م ليل بينها قمرخنكنا كأ

  :)٢(وأخذه أبومتام فقال
  ـجوم مساء خر من بينها البدرن     ي نبهان يوم وفاته أن بِنـك

آل إليه أمـر     ومن الصور املبتكرة قول معاوية بن مالك يصف ما        
 =  ــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٣٢٦ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/٨٥٣الشعر والشعراء 
 صفية الباهلية من شاعرات محاسة أيب متام مل أقف هلا على ترمجة، ونقل حمقـق             )١(

حسي حممد نقشة عن الفسوي وهو أحد الشراح       / احلماسة بشرح أيب العالء د    
ـ    ٥٧٤/وشرحه خمطوط أا إسالمية انظر حتقيقه        ة أيب متـام     والبيت يف محاس

  .١/٥٧٥شرح أيب العالء 
ـ         /  ٤البيت يف ديوانه     )٢( ، ٣/٨ة  ، وأشار إىل هذا التربيزي يف شـرحه للحماس

  .١/٧٢واآلمدي يف املوازنة 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٩٦

قبيلة كعب من الفرقة بسبب العداوات، وقيامه يف الصلح بينهم حىت مجـع    
  :)١(كلمتهم

  دع من كعب فـأودى    ت الص برأ
  فأمسى كعبـها كعبـاً وكانـت      

  

  يعـد ارتئابـا    وكان الـصدع ال     
   قـد دعيـت كعابـا      نمن الشنآ 

  

فإن قبيلة كعب هذه فرقتها احلروب، فصارت بعد أن كانت تدعى         
 على صـيغة اجلمـع لتفـرق        - تدعى كعاباً    -على صيغة املفرد  -كعباً  

 قد افترقوا وتقـاطعوا  أيب القبيلة، إرادة أم" كعب"فجمع اسم (كلمتهم،  
جيمعها أب، كأم صاروا قبائل لكـل        بعد األلفة، فصاروا مبرتلة قبائل ال     

  )٢ ()واحدة منها أب امسه كعب، غري أيب القبائل األخرى
آل إليه أمر القبيلة من التفرقة والنـسبة إىل          فقد استغل الشاعر ما   

ه، وقلد املتـنيب  اجلمع فوظفه يف رسم هذه الصورة يف إعادة الفرع إىل أصل        
هذه الصورة فنقلها إىل مآل القبائل احملاربة لسيف الدولة، وتفريقه كلمتها،           

  :)٣(فقال
  وكعب يف مياسرهم كعاب  وعمرو يف ميامنهم عمور 

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٣/١٠٥/٣٥٨-١٢ املفضليات )١(
  .١٣/١٠٥املفضليات حاشية البيت  )٢(
  .٣٩٨ديوانه بشرح اليازجي  )٣(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٩٧

ويف املفضليات عدد من الصور التشبيهية ميكن أن نطلـق عليهـا            
ء يف التشبيهات العقم وهي نوع من االبتكار الفذ لدى عدد مـن الـشعرا      

صور كانت غاية الدقة يف إحكام الصيغة واستيفاء الفكرة، وصاحب هذا           
، ومنها قول متمم يف تشبيه      )١(املصطلح هو ابن رشيق نص عليه يف العمدة       

  :)٢(اليتيم بفرخ احلبارى يف ضعف جسمه وانتشار شعرات رأسه
  كفرخ احلبارى رأسه قد تضوعا   وأرملة متشي بأشعث حمثٍل

، )٣(خري فيه   ساقط ال  -أي ضعيف البنية  -ارض  وفرخ احلبارى ح  
جتد أمه من يرعاه     فجاءت هذه الصورة صادقة املوافقة حلال اليتيم الذي ال        

وينفق عليه مع شدة الزمان وكثرة اجلدب، وقد جاء هذا البيت يف معرض             
تعداد من ينفق عليهم أخوه مالك عند اجلدب وأم لن جيدوا من يرعاهم             

  .بعد موته
  :)٤(شبيه علقمة إبريق اخلمر بالظيب يف قولهومنها ت

  دم بسبا الكتان مرثومفم  كأن إبريقهم ظيب على شرف 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٧: يق مفيد قميحة صانظر العمدة بتحق) ١(
  .١٤/٦٧/٢٦٦املفضليات  )٢(
  .٥/٤٤٩ نظر احليوان للجاحظ )٣(
  .٢١٥، ٧٥: وقد تقدم ص. ٤٤/١٢٠/٣٩٨املفضليات  )٤(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٧٩٨

، مع ما فيها من صـدق     )١(وقد سبق اإلشارة إىل دقة هذه الصورة      
  .املشاة وشدة املماثلة

  :)٢(ووصف احلصني بن احلمام ميدان املعركة بقوله
  شماجيرين إال جت ماخباراً ف  يطأن من القتلى ومن قصد القنا 
  :)٣(فحاكاه املتنيب فقصر عنه بقوله

  يقوم ومن قصد املران من ال  محلنه  يطأن من األبطال من ال
وطئت اخليل مـن     فكالمها أراد أن يصف وعورة امليدان بكثرة ما       

فيه،  تكسر من الرماح، لكن املتنيب شغل نفسه بوصف نوع ما          القتلى وما 
  .وقع فيه يل مبادون بيان أثره من تعثر اخل

هذا وإن كان االبتكار مسة إبداعية لدى عدد من الشعراء يف بعض            
يعين خلو معانيهم من التقليد واإلفادة من معاين املتقدمني،          املعاين، فهذا ال  

أصبح شائعاً وملكاً للجميع حيـق ألي شـاعر          أو كون بعض معانيهم مما    
يف معانيهم قـول    فضليات  قلد شعراء امل   مابيذم يف ذلك، ف    اإلتيان به وال  

  :احلصني بن احلمام

 ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث٢١٥-٧٥ص : انظر )١(
  .٤٥٧: وتقدم ص. ١٣/١٢/٦٦ املفضليات )٢(
  .٢٧٩ وانظر الوساطة ٣٢١ ديوانه بشرح اليازجي )٣(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٧٩٩

  مبتغ عن رهبة املوت سلَّما وال  فلست مببتاع احلياة بسبٍة 
فإن الصورة يف الشطر األخري تنظر إىل قول زهري بن أيب سلمى يف             

  :)١(معلقته
  وإن يرق أسباب السماء بسلَِّم  ومن هاب أسباب املنايا ينلنه 
  :)٢(ص احلارثي يف قوله مفتخراًومنها قول عبد يغوث بن وقا

  كأين مل أركب جـواداً ومل أقـلْ       
ـ          لومل أسبإ الزق الـروي ومل أق

  

  خليلي كري نفسي عن رجاليـا       
   ناريا أليسار صدق أعظموا ضوءَ   

  

  :)٣(فإنه ينظر إىل قول امرئ القيس
  كأين مل أركـب جـواداً للـذة       
  ومل أسبإ الزق الـروي ومل أقـل       

  

  لخـال ومل أتبطن كاعباً ذات خ      
  خليلي كرى كرة بعـد إجفـالِ      

  

ومن املعاين اليت أصبحت شائعة ومتكررة لدى كثري من الـشعراء           
 ــــــــــــــــــــــــ

  :  برواية٢٣٦القصائد العشر بشرح التربيزي ديوانه و )١(
  ....ولورام      ...

  :ويف رواية أخرى
  ولورام أن يرقى السماء يسلم  ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه 

  .٢٠/٣٠/١٥٨-١٩املفضليات  )٢(
  .١٢٧مصطفى عبد الباقي :  بتحقيق:ديوانه) ٣(

  .١٩٥: ار إىل هذا القاضي اجلرجاين يف الوساطة صأشو
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٠٠

تلك الصور الساذجة من التشبيهات أو معاين املدح أو الفخر بالـشجاعة            
 )٢(، أو للنساء بالدمى   )١(والكرم، ومن ذلك التشبيهات للشجعان باألسود     

ـ      )٣(وعيوا بعيون املهـا     أو الثـور    )٤(رعتها باحلمـار   أو الناقـة يف س
، فتلك صور جاءت متكررة     )٦(، أو الفرس بالقناة لضمورها    )٥(الوحشيني

  .وبنمط متقارب لدى من ذكرها من شعراء املفضليات
ومن معاين املدح أو الفخر بالـشجاعة فخـرهم ببـذل الطعـام       

، وكذلك سقيهم اخلمر    )٧(للضيوف احملتاجني يف ليايل الشتاء وأيام اجلدب      
ــ ــادين )٨(دمائهملنـــــ ــول ميـــــ ودخـــــ

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩/١٥ ٢٨/٤٢، ١٢/٩٩/٣٤٧ املفضليات  انظر) ١(
  .٢٠/٩٦/٣٣٢، ٢٥/٤٤/٢١٨، ٥٧/١٦/٨٩ نظر املفضليات )٢(
  .٩/١٧/٩٤، ٦٧/١٦/٩٠، ٦/١٦/٨٣انظر املفضليات  )٣(
  ./ ٨/٣٨، / ٣١/١٦، / ٩/٩انظر املفضليات  )٤(
  .١٠/٤٩/٢٣٠، ٥١/٤٠/١٩٦ ، ٢٤/٢٦/١٣٨انظر املفضليات  )٥(
  .٣٨/١١٩/٣٩٥ ، ٧/١١٤/٣٨٠،  ٩/١٢/٦٥انظر املفضليات  )٦(
  .٢٠/٣٤/١٧٢، ١٦/٣٠/١٥٨، ٢٠/٨/٤٦انظر املفضليات )٧(
  .١٥/٢٤/١٣٠، ٢٨/٩/٥٢، ١٦/٨/٤٦انظر املفضليات  )٨(
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٨٠١

  .)٢(، وصد الغارات)١(امليسر
وهناك فرق بني تكرار الصورة املفردة وبني تكرار الصور املركبة أو      
الطويلة، فإن هاتني األخريتني تتيح للشاعر اإلبداع عـن طريـق عـرض             

عبـدة بـن    : جزئيات الصورة من مثل هذه الصورة اليت رمسها الشاعران        
م للماء الذي ورداه يف مكان خموف وكالمها افتخر   يب وربيعة بن مقرو   بالط

  .بوروده
ساقت إليه الريح  فعبدة أورد رفقته ماًء متغري الريح قد غطى مجه ما         

من قذى، إذا جذب رفقته دالهم منه تعلقها منه مثل الوضر والدنس، فقد             
  :)٣(قال

  

ــه بعــ  ــن يف مج ــهل آج   رومن
  زواإــإذ كأنــه يف دالء القــوم 

   قد ران النعاس ـم     أوردته القوم 
  

  لـولُ مما تسوق إليـه الـريح جم        
حعلى ودٍك يف القـدر جممـولُ       م   

    لوا من ج ـ فقلت إذ قيلـوا  ِهم   
  

  

يتغري إال لبعد عهـده      وماء ربيعة بن مقروم متغري الريح أيضاً، وما       
بالوراد فهو يف مكان قفر، لكن الشاعر صرح بكونه مقفـراً ومل يكتـف              

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٨/٣٤، /   ٢٠/٣٠، / ٦/٢٢انظر املفضليات ) ١(
  .٩/٣٩/١٨٦، ١٨/٣٠/١٥٨، ٢٠/٢٤/١٣١انظر املفضليات    )٢(
  .١٦٧: د تقدم ص وق.٤٧/٢٦/١٤١-٤٥ضليات   نظر املف)٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٠٢

و ماء يف مكان خموف، وهذا من لوازم كونه مقفـراً،           بدالالت ألفاظه، وه  
لكن الشاعر أراد أن يربهن على شجاعته يف وروده عليه والسباع تـذهب      

  :)١(وذلك قوله، أن وروده إياه كان يف آخر الليلوجتيء فيه، خاصة و
  

ــاتِ  ــن اجلم ــاٍء آج ــٍروم    قف
ــا  ــورت الثري  ــد   وردت وق

  

  تــع ــسباع مقَّ ــه ال    يف جوانب
ــ ــت ول ــموحت هييت وــاع سو   

  

  

مام كل شاعر منهما أن     أفنجد كون الصورة ذات تفاصيل قد أتاح        
يربز جانباً من جوانب الصورة، يراه مهماً يف نظره، فعبدة كان يهمـه أن              

يدل على خربته يف األرض، ولـذا        يصف هذا املاء يف البعد عن الناس مما       
ته وإظهار حسن قيادته،   كان وصفه مركزاً على تغري رحيه، وعلى إبراز خرب        

  .فهو دليل القوم واملوجه هلم
وربيعة كان مهه أن يصف خلوه من األناس وكونه خموفـاً، ولـذا       
 جعل وروده له يف أخريات ليايل الشتاء لطوهلا، فاحندار الثريا للمغيـب ال            

وهو يف ذلك يفتخر ضمناً بـشجاعته وخربتـه يف          . يكون إال يف أخرياته   
  .الفيايف

كل صور عرين مل يتفقا إال على وصف تغري الريح، بينما      فنجد الشا 
  .هو مناسب حلاله منهما ما

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧/٣٩/١٨٧-١٦املفضليات ) ١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٠٣

   القيم الصوتية-ثانياً
 والصوتية، نسبة إىل    )١()خاصية جتعل األشياء مرغوباً فيها    (القيمة  
كل أثر مسعي حتدثه متوجات ناشئة من اهتـزاز جـسم           : (الصوت وهي 

للشعر مستنبطة من خصائص الوزن      ويراد ا جمتمعه مقاييس نقدية       )٢()ما
والقافية والتراكيب واحلروف، أو مايعرف باإليقاع الـداخلي للكلمـات          

 )٣(وجيمعهما مصطلح موسيقى الشعر   . واحلروف واخلارجي للوزن والقافية   
  .)٤(وهي من أهم عناصر صياغة الشعر

إن املوسيقى خارجية وداخلية، والعـروض حيكـم األوىل، أمـا           (
خلية فتحكمها قيم صوتية باطنية، وهي أرحب مـن الـوزن      املوسيقى الدا 
   .)٥ ()والنظم اردين

 ــــــــــــــــــــــــ
وكامـل املهنـدس    -جمدي وهبه - معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب      )١(

)٣٠١. (  
  ) .صوت( املعجم الوسيط مادة )٢(
إبراهيم أنيس موسيقى الشعر فهو يبحث خاصية هذه املوسيقى         /  انظر كتاب د   )٣(

 هذه القضية معاجلة مـستقلة، حـني   وأثرها يف الشعر، ولعله أول كتاب عاجل  
  .كانت تعاجل ضمن كتب النقد يف مباحث اخلصائص األسلوبية أو الشكلية 

  . انظر الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث مصطفى السحريت )٤(
  .جنليزي جرننج المبورنإلنقالً عن كتاب أصول النقد للناقد ا) ١٠٧( السابق )٥(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٠٤

على أن موسيقى الشعر مل يضبط منـها        : (شوقي ضيف / ويقول د 
تضبطه قواعد علمي العروض والقافيـة، ووراء هـذه          إال ظاهرها وهو ما   

املوسيقى الظاهرة موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته، ومابينها          
من تالؤم يف احلروف واحلركات، وكأت الشاعر أذناً داخلية وراء أذنـه            

وـذه  . الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضـوح تـام          
   .)١ ()املوسيقى اخلفية يتفاضل الشعراء 

وقد حرص شعراء املفضليات على هذه السمة اإلبداعية، مما كـان          
  .ء على دراسته وتعلمهسبباً من أسباب خلود هذا السفر، وإقبال العلما

  :ومتثلت هذه السمة يف ثالث قيم
   الوزن-أ

 ويعمق املشاعر ويلهم األخيلة،     بطبعه يزيد الصورة حدة،   (فالوزن  
 جتعله يتـدفق    ةًوش ن - نفسه خالل عملية النظم    -بل إنه يعطي الشاعر       ال

مقـم  يف يد الشاعر ق   ( وهو   )٢ ()بالصورة احلارة والتعابري املبتكرة امللهمة    
ومن خـالل   .)٣ ()سحرى يرش منه األلوان والصور على األبيات املنغومة       

 ــــــــــــــــــــــــ
  ) .٩٧(يف النقد األديب له ) ١(
:  نقالً عن نازك املالئكـة يف      ١١حممد حسن عبده    /  الصورة والبناء الشعري د    )٢(

   .٢٢٦-٢٢٥قضايا الشعر املعاصر ص 
  . نفسه )٣(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٠٥

زان قصائد املفضليات فقد دارت يف تسعة من حبور الشعر العريب           دراسة أو 
  :)١(جاءت كالتايل

  نسبة من عدد القصائد  عدد القصائد  البحر
   الطويل-١
   الكامل-٢
   البسيط-٣
   الوافر-٤
   املتقارب-٥
   السريع-٦
  فيف اخل-٧
   الرمل-٨
   املنسرح-٩

٤٥  
٢٧  
١٨  
١٨  
٩  
٥  
٣  
٣  
٢  

٣٤,٦%  
٢٠,٧%  
١٣,٨%  
١٣,٨%  
٦,٩%  
٣,٨%  
٢,٣%  
٢,٣%  
١,٥%  

  ١٣٠    
  :يلي ويتضح لنا من خالل النظر يف اجلدول اآلنف ما

 أن حبر الطويل هو أكثر البحور استخداماً يف املفضليات، فقد           -١
 ــــــــــــــــــــــــ

القصيدة اجلاهلية يف املفضليات إىل هذا      / مي خليف يف كتاا   /  سبقتين الباحثة د   )١(
حتـسب   هـي ال  االستنتاج، لكن اخلالف بيين وبينها جاء يف عدد القصائد، ف         

  . من كتاا ٣٠٧: انظر ص . اإلسالميني يف جدوهلا
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٠٦

تقتصر على اختياراتنـا     الاحتل منها قريباً من الثلث، ولعل هذه الظاهرة         
  .)١(أثبته الباحثون هذه بل تتعداها إىل الشعر العريب القدمي كله، وهو ما

 كثرة القصائد اليت جاءت على حبر الكامل، وتفوق على حبـر     -٢
البسيط، ومها حبران يكثر دوراما يف الشعر العريب، وحيتالن املرتبة الثانية            

؛ )٢(سيط من جنس الطويل، ومن دائرته     والثالثة بعد الطويل، وإن كان الب     
 ا الوافر واملتقارب، وقد          ينا حبر مإال أ أكثر منها الشعراء قدمياً، ويلحق 

  .جاءت كذلك هنا
نظرنا إىل أغراض كل قصيدة يف املفضليات فإننا نراها كلها           وإذا ما 

ذاك إال ملا وضعت من التربية والتعليم، وعند النظر يف اجلـدول   جادة، وما 
  :يلي  ذا الشأن، وميكن أن نستنتج منه ما)٣(مللحق يف البحثا

 ــــــــــــــــــــــــ
مـي  / ود. ٦٩: موسيقى الـشعر ص   : إبراهيم أنيس يف كتابه   /  انظر ماقرره د   )١(

   .٣٠٧: القصيدة اجلاهلية يف املفضليات ص : يوسف خليف يف كتاا
ر العرب   واملرشد إىل فهم أشعا    ٢٣٨حلازم القرطاجين   ...منهاج البلغاء   :  انظر   )٢(

حممد غنيمي هالل   / وانظر النقد األديب احلديث د    . ٣٦٢عبد اهللا الطيب ص   / د
   .٤٦٨ص 

والقصائد مرتبة فيه حسب حبورهـا ال       ) ١٠٠٥(:  ص ٧:  انظر اجلدول رقم     )٣(
  .ذاك إال ملعرفة عالقة البحر باألغراض من عدمها  حسب تسلسلها، وما
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٠٧

التسعة مل خيتص بغـرض معـني، وتلـك           أن أياً من البحور    -١
 والغزل واهلجاء واملـدح والرثـاء       - وهو أكثرها  -الفخر: األغراض هي 

  كما -والوصية واحلكمة والوعيد، وميكن أن جنعل الوصف شامالً ألكثرها        
 الشعر إال أقله راجع إىل باب الوصف وال       : ()١(ولههو رأي ابن رشيق يف ق     

  .)ره واستقصائهحصسبيل إىل 
  
 أن عدم اختصاص حبر من هذه األحبر التسعة بغرض معني، من        -٢

يعين مناسبة األغراض    تلك األغراض اليت حواها شعر شعراء املفضليات، ال       
لذي تؤيده   لكن ا  )٢(-ومازالوا-والصور لألحبر، فهذه مسألة ناقشها النقاد       

طبيعة الشعر العريب أن البحور اجلزلة يناسبها اجلزل من القول واجلاد مـن             
املعاين، ومن أول من ناقش ذلك حازم القرطاجين يف كتابه منهاج البلغـاء             

 وملا كانت أغراض الشعر شىت، ومنها ما      : ()٣(وسراج األدباء، فهاهو يقول   
يقصد بـه   رشاقة، ومنها ما  يقصد به اهلزل وال    يقصد به اجلد والرصانة وما    

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٦٤: انظر العمدة ص) ١(
، فقد ناقش ذلك يف     ٩٤-٩٠:  ترمجة سليمان البستاين ص    )ريوسإلياذة هو م  ( )٢(

، ويف النقـد   ٤٦٧: حممد غنيمي هالل ص   / والنقد األديب احلديث د   . مقدمته  
، بيـد أن هـذين الناقـدين    ١٥٤: طه أبو كريشه ص/ د... األديب احلديث  

  .يريان صلة وثيقة بني الغرض وحبر القصيدة  األخريين ال
  .٢٦٦: ص  )٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٠٨

يقصد به الصغار والتحقري، وجب أن حتاكى تلـك          البهاء والتضخيم، وما  
يناسبها من األوزان وخييلها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخـر           املقاصد مبا 

حاكى غرضه باألوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا قصد يف موضع قصداً           
يناسـبه   ٍء أو العبث به حاكى ذلك مبا   هزلياً أو استخفافياً وقصد حتقري شي     

عراء شالمن األوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك يف كل مقصد، وكانت    
وقـال يف  ) تتعداه فيه إىل غريه   اليونانيني تلتزم لكل غرض وزناً يليق به وال       

  :)١(موضع آخر
ومن هذا املنطلق جاء وصف بعض النقاد للبحور ومن ذلك وصف           

وأوزان الشعر منها سبط، ومنها جعد، ومنها لـني،         : ()٢(حازم هلا بقوله  
ومنها شديد، ومنها متوسطات بني السباطة واجلعودة، وبني الشدة واللني          

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٦٨:  صلسابق ا )١(
لتوايل ثالث حركات   ) متفاعلن( البحور السبطة من أمثلتها الكامل غري املضمر         )٢(

ومـن البحـور   . فإن التزام إضماره يذهب حالوته والبأس به أحيانـاً       . فيه  
ومنها اخلفيف لوال تركبه من وتد يف ...) مستفعلن مفعوالت(املنسرح : اجلعدة

ويف البحور املعتدلة الرمل    ) فاعالتن( بني سببني    ووتد) مستفعلن(آخر تفعيالته   
ومـن  ) مستفعلن مستفعلن فاعالتن(والسريع ) ٦× فاعالتن (والسريع، الرمل  

ومن البحور الـضعيفة املـضارع      . البحور القوية الطويل والكامل والبسيط      
   .٢٦٠: ص .... والنص يف منهاج البلغاء. واهلزج واملقتضب واملتدارك 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٠٩

وهي أحسنها والسبطات هي اليت تتواىل فيها ثالثة متحركات، واجلعـدة           
واملعتدلة هي اليت تتالقى فيها ثالثـة       ... هي اليت نتواىل فيها أربعة سواكن     

 من جزءين أو ساكنان يف جزء، والقوية هي اليت يكون الوقوف يف             سواكن
اية أجزائها على وتد أو سببني، والضعيفة هي اليت يكون الوقوف يف اية             

  ).أجزائها على سبب واحد، ويكون طرفاه قابلني للتغيري
وجتد للبسيط  . فالعروض الطويل جتد فيه أبداً اًء وقوة      : ()١(وقال

، وجتد للكامل جزالة وحسن اطراد، وللخفيـف جزالـة          سباطة وطالوة 
ورشاقة، وللمتقارب سباطة وسهولة، وللمديد رقة ولينـا مـع رشـاقة،            
 وللرمل ليناً وسهولة، وملا يف املديد والرمل من اللني كانا أليق بالرثاء، وما            

  )جرى جمراه منهما بغري ذلك من أغراض الشعر
قية مماثلة آلراء حازم هذه     وللدكتور عبد اهللا الطيب مالحظات ذو     

الطويل والبسيط أطوال حبور الشعر العريب، وأعظمهما       : ()٢(هو يقول  فها
أة وجاللة، وإليهما يعمد أصحاب الرصانة، وفيهما يفتضح أهل الركاكة          

والطويل أفضلهما وأجلهما، وهو أرحب صدراً من البـسيط،        ... واهلجنة  
ذ الطويل من حـالوة الـوافر دون        وقد أخ ... وأطلق عناناً وألطف نغماً     

انبتاره، ومن رقة الرمل دون لينه املفرط، ومن ترسل املتقارب احملض دون            
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦٩: ص السابق )١(
   .١/٣٦٢....  املرشد إىل فهم أشعار العرب )٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨١٠

خفته وضيقه، وسلم من جلبة الكامل وكزازة الرجز، وأفاده الطول أـة            
وجاللة، فهو البحر املعتدل حقاً، ونغمه من اللطف حبيث خيلـص إليـك             

 مع الكالم املصوغ فيها مبرتلة اإلطار       تكاد تشعر به، وجتد دندنته     وأنت ال 
  )يشغل الناظر عن حسنها شيئاً اجلميل من الصورة، يزينها وال

ومن شواهد تأثري الوزن يف الصورة قول متمم يرثي أخاه من حبـر             
  :)١(الطويل

  وعشنا خبـري يف احليـاة وقبلنـا       
ــا   ــا تفرقن ــكــفلم   اًأين ومالك

ـ          اأصاب املنايا رهط كسرى وتبع
  لطول اجتماع مل نبت ليلـة معـا       

 ــــــــــــــــــــــــ
. ملع  : طار. ذهب: بان. مدة  : حقبة . ٢٦٨-٢٦٧/ ٣٧/٦٧-١٩ املفضليات   )١(

لكن . واجلون من األضداد. سحاب أسود: جون. سحابه : ربابه. الربق: السنا
تـردد، أي   : تريعاً. يصب: يسح. السحاب اليكون ذا مطر إال إذا كان أسود       

. السحب اآلتيـة غـدوة  : غزير الغوادي. مطر : ذهاب. ثر حىت جتد وتردد   ك
. أخـصبها : أمرعا. أي يوم الغيم    ) الدجن(السحب اليت تأيت يوم     : املدجنات
. غشباً نبت يف أول الوسم      : ومسياً. تريب وتنمي : ترشح. مطرة متواصلة : دمية

  منـها  تقدمو. يةخال: بلقعا. مواضع: اآلسدام وشارع وضلفعا  . ليناً  : خروعا
وهو أميـان   " قعيدك اهللا : أصله: قعيدك:  إال البيت األخري     ٦٤١،  ١٦٦ :ص

: أنه استعطاف القسم مبعىن سألت اهللا حفظك تقـديره        : العرب ويف القاموس  
. تقـشري : تنكئـي . قعد: قعيدك أي بأبيك انظر مادة      : وقيل  . قعدتك اهللا 

  .يوجع على لغة قومه : عييج
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨١١

  وكنا كنـدمائي جذميـة حقبـة      
  فـرقن بيننـا   فإن تكـن األيـام      

  أقول وقد طـار الـسنا يف ربابـه     
  سقى اهللا أرضاً حلها قـرب مالـك       
ــواديني بدميــة   وآثــر ســبيل ال

   من حول شارعٍ   فمجتمع األسدامِ 
  فــواهللا ماأســقى الــبالد حلبــها

ِحتيــه ــاًت ــان نائب ــىن وإن ك    م
ــ  ــري مال ــة العم ــول ابن   كتق
  يفقلت هلا طول األسى إذ سـألتنِ      

  وفقد بين أم تـداعو فلـم أكـن        
  ولكنين أمضي علـى ذاك مقـدماً      

  

  من الدهر حىت قيل لـن يتـصدعا     
ـ         افقد بان حمموداً أخي حني ودع

  وجوٍن يسح املـاء حـىت تريعـا        
  ات فأمرعـا  جنذهاب الغوادي املد  
   ـ ترشح ومسياً من الن   ت خروعـا  ب

  فروى حبال القـريتني فـضلفعا     
   املودعــا   احلبيب ينين أسق ولك

  وأمسى تراباً فوقـه األرض بلقعـا   
  ما أراك حديثاً ناعم البال أفرعا      بعد

  ولوعة حزن تترك الوجـه أسـفعا      
  خالفهــم أن أســتكني وأضــرعا
  إذا بعض من يلقى احلروب تكعكعا     

  

........  
  وإين وإن هــازلتين قــد أصــابين

  الدهر أحدث نكبـة    ولست إذا ما  
ــسمعيين  ــدك أال ت ــةقعي    مالم
  

  احلزين املفجعـا   من البث مايبكي    
  قرائـب أخـضعا   لورزءاً بزوار ا  

   فرح الفـؤاد فييجعـا     يتنكئ وال 
  

فرحابة تفاعيل البحر ساعدت الشاعر على إطالة مجلـة ومقـاطع          
كالمه، دون شعور بانبتار يف أواخرها، فنجد ترسـالً حـسناً يـستفرغ             

لطـول  : "ه يف البيت الثـاين    يضطر الشاعر إىل االجتزاء، فقول     املشاعر وال 
تتميم للفكرة، لو ضاقت تفاعيل البحر حذفها الشاعر، ومثلها يف          " اجتماع
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨١٢

  ".حقبة من الدهر"الذي يليه  البيت
 -مـع قوـا   -وهلذه األبيات رنة موسيقية قوية جداً، غري أـا        (

ـ    كاملرتوية وراء كالم الشاعر ومعاين ألفاظه ال       ة إىل  تزامحها باجللبة والطن
أبيات :  فهذه األبيات اليت استسقى ا للديار اليت مات ا أخوه          ))١(عكمس

تضمنت ذكر ألفاظ جزلة قوية هلا أثر يف موسيقى البحر، لكنها جاءت يف             
جلبة، أخفاها طـول تفاعيـل    سياق كالمه مسترسلة غري ذات قعقعة وال      

انـت  البيت وتوايل األسباب يف خمريات املقاطع، فاألسباب إذا توالت وك         
  .تفي بإثرها الرننيخيخفيفة فإن موسيقى البحر معها تسترسل وتعذب، و

  

ولنتبني الفرق نأخذ هذه املرثية من حبر الوافر وهي المرأة من بـين         
  :)٢(أحد رؤساء قبيلتها حنيفة يف

 ــــــــــــــــــــــــ
   .١/٣٦٣....  أشعار العرب  املرشد إىل فهم)١(

: حبـاس مـالٍ   . فعلى من األمر اجلليل   : ، اجللى ٦٩/٢٧٣ املفضليات املفضلية    )٢(
: العالت. يدع بعضها يسرح توقعاً لضيف أو مستجدي       حيبس إبله يف فنائه ال    

: شط عنيـزة  . معطي: مفيد. منفق: متالف. على الشدائد : وتزيد. األحوال  
بالبناء : حيل. منبهات، من األضداد  : هجود. بيه على التش  -نساء  : بقر. موضع

وبالبناء للمجهول مبعىن . للمعلوم من اِحللِّ ضد احلرم أي قد حرم عليهن األكل     
أصله يف البهائم ونقل إىل الناس أي حلزن        : عود. لشدة جزعهن   . يطْعمن ال

  .فالعود جزء من املرعى . وتركهن األكل حرم عليهن املرعى
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨١٣

  

  أال هلــك ابــن قــران احلميــد
ـ         الأال هلك امرؤ، هلكـت رج

  أال هلك امـرؤ حبـاس مـالٍ        
  هأال هلــك امــرؤ ظلــت عليــ

ــن نوحــاً ــن بنوحــه فظلل   مسع
  

          أبـو عمـرو يزيـد أخو اجللـى  
ـ          ودفلم تفقد، وكـان لـه الفق

علــى العــالت مــتالف مفيــد  
 ــود ــر هج ــزة بق ــشط عني   ب

ــا ــاً م ــي قيام ــلُِّح هلــن ع ود  
  

  

إال أن نغمه ينبتر يف آخر كل شطر        (فر وفيه تدفق    افاألبيات من الو  
د املفاجأة، وله أثر عظـيم       وهذا االنبتار شدي   -سلم منه الطويل   وهو ما -

ترشحه لألداء العاطفي سواء أكان     ... جداً يف نغمته إذ يكسبها رنة قوية        
   .)١ ()ذلك يف الغضب الثائر أو احلماسة أم يف الرقة الغزلية واحلنني

  

 فالوافر حبر مسرع النغمات متالحقها، مع وقفة قوية سرعان مـا          (
اعر أن يأيت مبعانيه دفعاً دفعـاً     يتبعها إسراع وتالحق، وهذا يتطلب من الش      

جتد الوافر يف نظم الشعراء ذا أساليب تغلب عليها          وهلذا فإنك أكثر ما   ... 
 فيها عنصر التكرار واملزاوجـة واملطابقـة،        يِلواخلطابة فيه ج  ... اخلطابة  

ومحلها الصدر على العجز، واإلضراب عن الشيء إىل سـواه، وعـرض            
يصلح هذا   وأحسن ما . واحد يتبع بعضها بعضاً   جوانب خمتلفة من املعىن ال    

البحر يف االستعطاف والبكائيات وإظهار الغـضب يف معـرض اهلجـاء           
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١/٣٣٢. .. املرشد )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨١٤

   .)١ ()والفخر، والتفخيم يف معرض املدح
وأكثر هذه اخلصائص متثلت يف صور املفضلية السابقة، فقد كررت         

  . أشطريف أربعة" امرؤ"أو " أال هلك ابن"الشاعرة اإلخبار بصورة اهلالك 
وظاهرة اخلطابة متثلت مع التكرار السابق باستخدام أداة االستفتاح         

" يزيـد "وضم القافية   " امرؤ"وهي خربية مدوية، ذات رنة والتنوين       " أال"
"مما يربز ذلك" فقود.  

والوافر خلفته وسرعته من أصلح حبور الشعر العـريب للقطـع، إذ      (
 غرض واحد، وأن ينفق كل      القطعة تتطلب من الشاعر أن حيصر نفسه يف       

 ويف املفضليات ست قطع ترواحت      ))٢(ماعنده من بالغة وحذق يف أدائها     
  . أبيات، منها القطعة السابقة٨و٤أبياا بني 

عرف عن حبر الرمل من اضـطراد        ومن آثار الوزن يف الصورة ما     
يعني على االسترسال والتغن والترمن، ويف املفضليات منه ثـالث           نغمه مما 
ئد اثنتان منهما مها أطوال قصائد املفضليات ولوال هذه السمة من تأثري            قصا

 وثانيهتما قصيدة   )٣(الوزن يف ذلك ملابلغا هذا الطول، أوالمها قصيدة املرار        
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٣ - ١/٣٣٢السابق ) ١(
   .٣٤٨ - ١/٣٤٧:  السابق )٢(
  . بيتاً ٩٥ وعدد أبياا ١٦/٨٢ قصيدة املرار هي املفضلية )٣(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨١٥

  .، وكلتامها يف الفخر)١(سويد
 هكـذا   - ٨ ×فعـولن -ونغم الرمل كأمنا أخذ من املتقـارب        (

  .)٢ ()فى أن أصل هذا من ذاكخي  وال-٦×فافعولن : مضطرداً والرمل كله
ولعل هذا التقارب هو ماجعله صاحلاً للفخر، حيث مواطن الفخر          

جعل بعض مسات اخلطابة اليت بدت لنـا يف          قريبة من مواطن اخلطابة، مما    
  :)٣(املتقارب ماثلة فيه، ومن ذلك قول املرار من قصيدته اآلنف ذكرها

  

  أنــا مــن خنــدق يف صــياا
ــالفه   ــن س ــة م   اويل النبع
  ويل الزند الـذي يـورى بـه       
ــا ــن فتيا ــذكور م ــا امل   وأن

ــق وال  ــرف احل ــره أع   أنك
ــس  ال ــيب إال آن ــرى كل   اًت

ــاينكرهم  ــاس فم ــر الن   كث
  

        حيث طاب القبص منـه وكثـر  
  ربــويل اهلامــة منــها والكُ 

ــد ــا زن ــصرإن كب ــيم أو ق    لئ
ــاِل ــل ذكــ اخلــِريبفع   ر إن فع

ــاليب أُ ــوك نســر ــري عق    غ
ــابطُ ــى خ ــٍلإن أت ــر مل لي    يه

ـ        من أسيف يبتغـي اخلـري وحر  
  

  

ويل " ،  ٢×.." مـن   ... وىل"،  ٢×..." أنـا "فالتكرار يف الصور    
 ــــــــــــــــــــــــ

  . بيتاً ١٠٨ وعدد أبياا ٤٠/١٩٠قصيدة سويد هي املفضلية  )١(
   .١/١٢٥...  املرشد )٢(
  .٨١٥، ٦٩١: ص: منها  ، واألبيات تقدمت ١٦/٨٨ / ٥٢-٤٦ املفضليات )٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨١٦

  ."حر... أسيف" "أنكر  وال... أعرف "واملطابقة ، "إن كبازند... الزند
  : ومن عرضه جلوانب خمتلفة ملعىن واحد يتبع بعضها بعضا

عرضه مرات  أي خالصها ووسطها، مث     " أنا من خندف يف صياا    "
..." وأنـا املـذكور     ... ويل الزند   ... ويل اهلامة ... ويل النبعة   " أخرى  

  .فكلها تدل على معىن التقدم والرياسة وعراقة النسب
وهذه اخلفة والرشاقة يف الوزن مع النربة اخلطابية فيه جعلته صاحلاً           

   :)١(للوصية من مثل قول املثقب العبدي
ــا ال ــولن إذا م ــرد تق   مل ت

  "ال"من بعد " نعم" قول   حسن
  فاحـشة " نعـم "بعد  " ال"إن  

  فاصـرب هلـا   " نعم: "فإذا قلت 
  واعلم أن الذم نقـص للفـىت      

  

  أن تتم الوعـد يف شـيء نعـم          
  "نعـم "بعـد   " ال"وقبيح قول   

  يف النـدم  خفابدأ إذا   " ال"فبـ  
      بنجاح القـول إن اخللـف ذم  

ــىت ال ــذم وم ــذم ي ــق ال   يت
  

وهـو  (تخدامها الشعراء حبر الكامل     ومن األوزان اليت أكثر من اس     
 -أكثر حبور الشعر جلجلة وحركات، وفيه لون خاص من املوسيقى جيعله            

مبجراه من أبواب اللني والرقة حلواً مـع صلـصلة           إن أريد به الغزل وما    
  .))٢(كصلصلة األجراس، ونوع من األة مينعه أن يكون نزقاً شهوانياً

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٧٧/٢٩٣ املفضليات من مطلع املفضلية )١(
   .١/٢٤٦...  املرشد )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨١٧

رضـي اهللا  –ان حسان بن ثابـت     ومن أمثلته عينية احلادرة اليت ك     
: قال. تنوشدت األشعار يف بلدة كذا وكذا  :  معجباً ا فإذا قيل له     )١(-عنه

زاد يف مجال صورها      يعين هذه القصيدة، فمما    ةفهل أنشدت كلمة احلويدر   
  هـو مـا    - حىت رواها األصمعي فهي مفضلية أصمعية        -وتعلق الرواة ا  

فيـه مـن تـرمن       وزن ورشاقته وما  أضفاه الشاعر على جوها من حسن ال      
  :)٢(يتساوق مع إحساس الشاعر فقوله

ــ  ــرة فتمت ــة بك ــرت مسي   عبك
  وتزودت عـيين غـداة لقيتـها      
  وتصدفت حىت استبتك بواضـح    

  

  وغدت غـدو مفـارق مل يربـعِ         
ــع ــة نظــرة مل تقل ــوى البنين   بل
  صلت كمنتصب الغـزال األتلـع     

  

...  
فزة ملشاعر احلـنني    بدأ قصيدته بداية مثرية للشجى ومست     (فالشاعر  

 األنغام والشعر ألول وهلـة، ويطـرق        جووالذكرى، وبذلك يضعك يف     
  " .بكرت مسية: "الطرقة األوىل بقوله

  .))٣(وهي نقرةكما ترى حساسة،فيها فيض مشاعر احلنني واللوعة
 ــــــــــــــــــــــــ

صـلّى اهللا    البخاري اخلزرجي شاعر رسول اهللا       رضي اهللا عنه   حسان بن ثابت     )١(
  .٢/١٧٥األعالم . كان يضرب به املثل جبودة شعره. هـ٥٤ ت .عليه وسلّم

  .٥٨٣، ١٧٩، ١٦١:دمت صواألبيات تق٤-٤٣/ ٨املفضليات مطلع املفضلية) ٢(
   .٧٠ ص ىوسمحممد أبو / ءة يف األدب القدمي د قرا)٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨١٨

وصيغة متفاعلة غري املضمرة هيأت هذا التدفق الصويت يف صـور           
وآخر الصيغة سـكون    " صدفتبكرت، وغدت، وتزودت، وت   "القصيدة  

  .قوى النرب، حيدث بعد التدفق الصويت مثل الدوي اية كل صيغة
ولونظرنا إىل صور ذات هيئة ومعىن واحد من أحبر خمتلفة لتبينا أثر            
الوزن يف الصوره، ومن تلك الصور صورة حصان الصيد لدى كل مـن             

   :)١(متمم واملرار، فمتمم يقول مفتخراً
  عــديق اكله إذا مارد م   حيب القنيص وصاولقد غدوت على

....  
  تئق إذا أرسـلته متقـاذفٍ     
  وكأنه فوق اجلوالب جانئـاً    

  

ـ  طماح أشراف إذا مـا       ينزع  
  ه كالب، أخـضع   فرئم تضاي 

  

...  
  :)٢(واملرار يقول

ــاً  ــوداً عازب ــت جم   وتبطن
ــذر  ــدره ذي ع ــد ق   ببعي

  ٍببــســائل مشراخــه ذي ج
  

  ثَ  ذا نورٍ   الكوكبِ واكف  مـر  
  ر املنكـدِ   مـن بنـاتِ    صلتاٍن

ـ  يف رسغ ع   سلط السنبكِ  جر  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٥١ / ٩ / ٢٣ -٢٠ املفضليات )١(
  .٦٨ :صبعضها  واألبيات تقدمت ٨٥-٨٣/ ١٦ / ٢٤-٧ املفضليات )٢(
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٨١٩

...  
ــ   هشــندف أشــدف ماورعت

  يصرع العرييـن يف نقعهمـا     
ــ ــصامهامث إن ين   زع إىل أق

ــأَ ـ زِل ــت سـ   هتلَّ إذ خرج
  

ــار ِط   ــوطئ طي ــإذا ط ــف   رِم
     حني يهـوى مـستمر أحوذى  
ـ        رخيبط األرض اختبـاط احملتِف

ــو ــاِه ــسحه م ــستقر الّ من   ي
  

...  
ــه وك ــدو ب ــا نغ ــا كلم   أن

ــريٍخ ــريانة أو مب ــى ش    عل
  

      نبتغـي الـصيد ببـاز منكـدر  
ـ  حشه الرامي بظهـرانٍ    ح شر  

  

...  
فالشاعران قد خاضا غمار غرض واحد يف حبرين خمتلفني، فبينمـا           
جند حبر قصيدة متمم من الكامل جند حبر قصيدة املرار من الرمل وغـرض              

 صور الشاعر بن واضحة     الشاعرين هو الفخر، لكن خصائص البحرين يف      
فيها من الترمن إال أا حالـت دون   متاماً، ففخامة الكامل لدى متمم مع ما    

استرسال الشاعر يف وصف صالحية احلصان للصيد وإبراز حركتـه عـن        
يـسح،  "طريق الكلمات ذات الداللة العميقة، وهي وإن وجدت يف مثل           

شـندف  : " قول املـرار   إال أا أقل داللة من مثل     " تئق، متقاذف، طماح  
أشدف، طيار طمر، ومما قوى الداللة لدى املرار هو التتابع، بينما جـاءت       

  .لدى متمم مفرقة
 وقد جاء وصف متمم حلصانه يف مثانية أبيات مل يكن منـها مـا             
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٢٠

 بينما  ،يصلح يف إبراز ميزة حصان الصيد إال بثالثة أبيات اليت اخترت منها           
زة يف مخسة عشر بيتاً من بني تسعة عشر بيتاً،        ركز املرار على إبراز هذه املي     

وقد أعانه رشاقة وزن الرمل وتراقص أنغامه على إبراز هذه امليزة، فكـأن             
الشاعر يف فخره على صهوة جواده يتراقص به، مماجعل وصـفة مطابقـاً             

  .لصورته اليت عاشها يف واقع ميادين الصيد
) للهو الـشريف  الفخر با (ومكنه هذا االسترسال ومناسبته للغرض      

من اإلكثار من الصور التشبيهية، فقد شبه حصانه وهو يف حال الغدو بـه              
إىل الصيد بأربع صور جاءت كحبات من اللولؤ يف عقد من الدر تتابعت             

شـعاع  إلحوهلا، فكانت مركز الـدائرة ومـصدر ا        فأضأت بتجاورها ما  
  .ا آنفاًجاء يف البيتني األخريين مما عرضن بالصور، وتلك الصور هي ما

ولعلي ألتمس ملتمم سبباً قد يكون عامالً آخر يف تأخر الـشاعر يف    
وصفه هو حالته النفسية، فيبدو أن الكآبة اليت يعيشها بعد موت أخيه وبعد           
كربه حالت دون التعمق، بينما نفسية املرار تبدو منشرحة غري مبـاٍل مبـا        

  .ينكر وزن اليعين تنازيل عما قدمته آنفاً، فأثر ال حوله، وهذا ال
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٨٢١

   القافية-ب
سأختار من تعاريف العروضيني للقافية تعريف األخفش هلا بأـا          

 فهذا الرأي أدخل يف علم البالغة منـه يف علـم   ))١(آخر كلمة من البيت (
العروض، فاألحكام البالغية املتعلقة ا إمنا تعين بألفاظ القوايف ومعانيهـا،           

  .وأثر ذلك كله يف الشعر
. )٢( الشعر العريب شريكة الوزن وأحد أركان الـشعر        والقافية يف 

شبثاً بعضها ببعض، وكل بيت ميسك بأخيه يف تـوازن          متفاألبيات تتواىل   (
نغمي دقيق، يطرد إىل اية يستقر فيها النغم، وهي القافية، فهـي قـرار              

   .)٣ ()البيت، وعندها يصل اهتزاز اللحن إىل غايته، إذ يتم إيقاعه
ة فقد أوالها العلماء دراسة ونقداً، فبينـوا أنواعهـا          وألمهية القافي 

يلتزم من حروفها وحركاا كل ذلك لتأثريها        وحماسنها واملعيب منها، وما   
 سواء من حيث املعىن أو من حيـث اجلـرس الـصويت    ةالعظيم يف الصور 

 ــــــــــــــــــــــــ
   .١١٠ العمدة )١(
 هذا يف الشعر العمودي وهي مستحبة حـىت يف   ١١٠، والعمدة   ٦٩ نقد الشعر    )٢(

ر حني تأيت عدة فقرات منه على قافية واحدة فهذه نـازك املالئكـة    الشعر احل 
ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وإرسال الشعر فإن الشعر احلر بالذات            (تقول  

حيتاج إىل القافية احتياجاً خاصاً؛ وذلك ألنه شعر يفقد بعض املزايا املوسـيقية             
   .١٩٠اصر قضايا الشعر املع) املتوافرة يف شعر الشطرين الشائع

  .١٠١: شوقي ضيف/  يف النقد األديب د)٣(
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٨٢٢

  .وموسيقية القصيدة ومجال النغم
  :يلي  لقوايف قصائد املفضليات فظهر يل ماقمت بإحصاٍءقد و
 أن القوايف اليت جاءت لدى الشعراء تنحصر يف مخسة عشر روياً     -أ

  :هي
  .قصيدة٢٦: امليم -١
  . قصيدة١٦: الباء -٢
  . قصيدة١٦: الراء  -٣
  .قصيدة١٥: العني -٤
  .قصيدة١٣: الدال -٥
  . قصائد١١: الالم -٦
  . قصائد٩: النون  -٧
  . قصائد٥: القاف -٨
  .                      قصائد٤: الفاء -٩

        . قصائد٤: السني  -١٠
  .                                            قصائد٣: اجليم  -١١
  .                                                         قصيدتان٢: اهلمز -١٢
  . قصيدتان٢: احلاء -١٣
  . قصيدتان٢: الياء -١٤
 . قصيدة١: التاء -١٥
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٨٢٣

  :)١( من قسم القوايف إىل أربعة أقسامومن العلماء
اً بكثرة وهي املراء والالم واملـيم والنـون          حروف جتيء روي   -١

  .والباء والدال والسني والعني
القاف والكاف واهلمـزة واحلـاء      :  حروف متوسطة الشيوع   -٢

  .والفاء والياء واجليم
  الضاد والطاء واهلاء والتاء والصاد .  حروف قليلة الشيوع-٣
  حروف نادرة يف جميئها روياً الذال والغني واخلـاء والـشني           -٤

  .وهو ينظر يف ذلك إىل نسبة شيوعها يف الشعر العريب والزاي والظاء والواو
ومنهم من نظر إىل حـسن حرسـها ومجـال وقعهـا يف األذن،              

  :)٢(ومطاوعتها للشعراء فقسمها إىل ثالثة أقسام
 القوايف الذلل وهي الباء والتاء والدال والراء والعـني واملـيم            -١

والنون يف غري التشديد أسهلها مجيعـاً وقـد     طالق  إلوالياء املتبوعة بألف ا   
  .تلحق اهلمزة ا والقاف والفاء والسني ا، لكنها أقل منها

 القوايف النفر وهي الصاد والزاي والضاد والطاء واهلاء األصلية          -٢
  .والواو

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٧٥ انظر موسيقى الشعر )١(
 وهو قد أخذه عن أيب      .٦٢ ،   ٥٩ ،   ١/٤٦ فهم أشعار العرب      انظر املرشد إىل   )٢(

  .١/٣٢العالء يف اللّزوميات 
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٨٢٤

  . القوايف احلوش وهي الثاء واخلاء والذال والشني والظاء والغني-٣
املفضليات جاءت على أفضل حـروف      وهكذا جند أن القوايف يف      

  .الروي فكثرت من امليم والباء والراء والعني والدال والالم والنون
وجاءت متوسطة من القاف والفاء والسني واجليم، وقليلـة مـن           

  .اهلمزة واحلاء والياء والتاء 
  .قهم يف اختيار القوايف لقصائدهميعكس لنا حس العرب وذو مما

  

 ٨ قصيدة منـها     ١١٨كثر عدداً، فقد بلغت      القوايف املطلقة أ   :ب
  .قصائد موصولة اء الوصل

قصيدة، والشك أن هذه نسبة قليلة      ١١وأما املقيدة فعدد قصائدها     
وهـذا  : (إبراهيم أنيس بقولـه /أشار إليه د هلذا النوع من القوايف، تؤيد ما     

  باملئة، وهـو يف    ١قليل الشيوع يف الشعر العريب، اليكاد جياوز        ... النوع
شعر اجلاهليني أقل منه يف شعر العباسيني، وذلك ألن الغناء يف العصر قـد              

جتئ من    وملناسبتها للغناء فإا أكثر ما     )١ (...)التأم مع هذا النوع وانسجم    
البحور الراقصة اخلفيفة كالرمل واملتقارب والسريع، كما هو احلال فقـد           

ان األخريان إحدامها   أتى لكل حبر منها ثالث قصائد، بينما جاءت القصيدت        
  .من جمزوء البسيط واألخرى من الطويل

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٨٩موسيقى الشعر ) ١(
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٨٢٥

ومن شواهد القوايف يف املفضليات هذه امليمية املقيـدة للمثقـب           
  :)١(العبدي ومنها

  أنا بييت من معـد يف الـذرى       
ــٍس ال ــاً يف جمل ــراين راتع   ت

ـ         ر يلشإن شر الناس مـن يك
      ٍء قـد وقـرتوكالٍم سـي  
ــرى ــشاة أن ي ــت خ   فتعزي

   واإلعراض عن  ولبعض الصفح 
ــد ــشأٍس خال ــا جــاد ب   إمن
ــه ــني ب ــا يتخاس ــن مناي   م

ـ     مت   دىرع اجلفنة ربعـى الن
  ةجيعــل اهلــنء عطايــا مجــ

  يبايل طيـب الـنفس بـه       ال
  

  ــم ــرع األش ــة والف   ويل اهلام
  رميف حلوم الناس كالسبع الـض     

  حني يلقـاين وإن غبـت شـتم       
       أذين عنه ومـايب مـن صـمم  
       جاهل أين كمـا كـان زعـم  

ـ   ىأبقذي اخلنا      م وإن كـان ظَلَ
  بعدما حاقت به إحـدى الظلـم     
     يبتدرن الشخص من حلـم ودم  
ــ  ــري لُطُ ــسه غ ــسن جمل   مح

  إن بعض املال يف العـرض أمـم      
       ـِلمتلف املـال إذ العـرض س  

  

فقد جاءت هذه القافية متمكنة يف اية كل صورة غري نشاز إمـا             
 تتفـاوت يف  فالفروع" الفرع األشم"صفة تقوي املعىن وتؤكده يف الصورة    

فالـسباع  ،  "كالسبع الـضرم  "أعالها وأشرفها،   الشجرة، لكن فرعه هو     
ختتلف درجات خطورا وهيبتها؛ ولذا خص السبع املضرى على االفتراس          

احتراز يف موضعه لئال يتهم بالـصمم       " يب من صمم   وما. "وأكل اللحوم   
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢٥، ٥٤١: وتقدم بعضها يف ص. ٢٩٥-٢٩٤ / ١٧/٧٧-٧املفضليات ) ١(
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٨٢٦

رهونـه،  ض به من أعدائه ومـن يك      يسمع كالم الشامت له أو املعر      حني ال 
    واإلعراض عن اجلهلة والسفهاء، ونفى أن       دفأثبت لنفسه صفة احللم والص 

  .يكون ذلك لعلة فيه
وهكذا تتواىل القوايف على هذا املنوال مع خفة جرسـها وحـسن            

ـ اختيار الشاعر هلا، حيث اختارها من كلمات خفيفة الوقع، رشيقة البن           ة ي
لَم، ظُلَم، دم، لُطُـم،     أشم، ضرم، شتم، صمم، زعم، ظَ     "من ثالثة أحرف    

ِلمس ،مأَم."  
 يعكر مجاهلا وحسن جرسها إال تفاوت حركة ما        وهذه الرشاقة ال  

 عنـد   -عرف بسناد التوجيه   قبل الروي بني الفتح والضم والكسر وهو ما       
العروضني إذ يعدون هذا التناوب عيباً يف موسيقية القافية وإن كان جاريـاً   

 إىل عـدم عيبـه      شهذا ماحدا ببعضهم كاألخف   يف شعر العرب كثرياً، و    
  .)١(مطلقاً

وقد يظن أن رشاقة البحر واتساق وزنه عامل مهم يف حسن وقـع         
مل، والشـك أن    رالقصيدة السابقة فهي من البحر ال     القافية، كما تقدم يف     

ذلك كذلك، لكن اختيار الشاعر لقافيته ممايسهل وعورة البحر، فيـضفي           
ا هو احلال يف القافية السابقة نفسها يف حبر الطويل          عليه انسجاماً خاصاً كم   

 ــــــــــــــــــــــــ
وخلري للشاعر أن تقل أبيات قصيدته من       : ( وقد قال    ٢٩٧سيقى الشعر   و انظر م  )١(

   .٢٩٨أن تشمل مع طوهلا على مثل هذا العيب املوسيقي ، 
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٨٢٧

  :)١(لدى راشد بني شهاب اليشكري، ومنها قوله
  يتـشتمننِ  فمهالً أبا اخلنـساء ال    

ــين إن تالقِنــ  وال ــدين إن   يتوع
  ور سـالجم  يونبل قـران كالـس    

  ومطــرد الكعــبني أمســر عــاتر
ــدالَء ــضاعفة ج ــم   ةٌ أو حطمي

  لعادية مـن الـسالح اسـتعرا      
  

   بعد اليوم سنك مـن نـدم       فتقرع  
       معي مشرىفّ يف مـضاربه قـضم  

  نـشم  سـقى وال   وفرع هتوف ال  
 ــلها درم ــتري يف مواص   وذات ق

ـ        دمتغشي بنان املرء والكف والق
       وكان بكم فقر إىل الغدر أو عـدم  

  

فوصـف الـسيف   " يف مضاربه قضم"فالقافية متمكنة يف موضعها  
توعد خصمه بأن معه سيفه، واملعىن       فالشاعر ي  )٢ ()اإليغال(ذه الصفة من    

قد مت بذلك؛ لكنه أوغل فيه فأتى بالقافية الىت زادته تأكيداً وجودة حـىت              
ذاك إال   صارت فيه الزمة  ال زائدة، فقد وصف هذا السيف بالتكسر، وما           

  .ينبئ عن دربته وشجاعته ضرب فيه مما لشجاعة صاحبه وكثرة ما
حيث جاءت هاتـان    " نشم السقى و  ال"ومثلها قافية البيت بعده     

الصفتان مؤكدتان لوصف قوسه، إذ ليست كل قوس مصوتة جيدة، وإمنا           
 ــــــــــــــــــــــــ

:  تقدمت ص    - ماعدا األول    - األبيات   ٣٠٩ -٣٠٨/ ٨٦ /٩-٤ املفضليات   )١(
٧٢٥، ٥٤١.  

يأيت الشاعر باملعىن يف البيـت  أن ( اإليغال من نعوت ائتالف القافية واملعىن وهو  )٢(
تاماً من غري أن يكون للقافية ماذكره صنع، مث يأيت ا حلاجة الـشعر فيزيـد                

   .١٦٨نقد الشعر ) مبعناها يف جتويد ماذكره من املعىن يف البيت
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٢٨

  .من صفات جودا صالبة عودها
وهكذا جـاءت   . يتم إال ا   ومن متكن القافية بعدمها أن املعىن ال      

  .قوايف القصيدة غري جمتلبة
كذلك جاءت القوايف رشيقة البنية ثالثية التركيب، ممـا أكـسبها      

قبل الـروي    دفقة موسيقية متماثلة، زاد من مجاهلا التزام الشاعر حبركة ما         
  .املقيد يف كل القصيدة، ومل جيمع بني حركاا كالشاعر السابق 

ومن القوايف املطلقة يف املفضليات هذه العينيـة املردوفـة ملـتمم            
   :)١(ومنها

  يِنأرقت ونـام األخليـاء وهـاج      
  وهيج يل حزنـاً تـذكر مالـكٍ       

  عــربة ودعتــها بعــد عــربٍةإذا 
ـ          ٍةكما فاض غرب بني أقـرن قام

  يـع جمع الليل هم يف الفـؤاد و        
ـ          روعفما منـت إال والفـؤاد م

ـ    أبت واسـتهلت     وع عـربة ودم
ــروي ِد ــي بــاؤه وزروع   اراً م

 ــــــــــــــــــــــــ
. من األرق وهو امتناع النوم ليالً       : ، أرقت ٢٧٢-٩/٦٨/٢٧١-١ املفضليات   )١(

: استهلت. دمعة: عربة. فزع : مروع. ي الهم لهالذ: مجع خلي وهو: األخلياء
قرين البكرة ومها   : أقرن قامة . دلو عظيمة : غرب. فاض سال . انصبت وهلا وقع  

سواق تكـون يف    : دباراً. احملالة  : حائط وخشبتان تعلق عليهما البكرة وهي       
. متخرق اجللد : واهي األدمي . الدلورقاع تكون عند أذن     : الكلى. أصل النخل   

بئر يف جراـا    : زوراء. وهو الناحية مثل الشط     : تبعده وترتعه من العرب   : تبينه
  .١٦٥:  تقدما ص٨-٧والبيتان . بعيدة القعر : نزوع. عوج 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٢٩

     ـ ِبجديد الكلى واهـي األدمي ت ينه  
ـ  لذكرى حبيبٍ  بعد هـدٍء ذكرت ه  

  إذا رقـأت عينـاي ذكـرين بـه    
  دعون هـديالً فاحتزنـت ملالـك     
  كأن مل أجالسه، ومل أمـس ليلـة       

  

   نـزوع   املقـامِ   زوراءُ عن العـربِ  
  لـوع ط  الشتاءِ وقد حان من جنمِ   

تنادى يف الغـصونِ    محام   وقـوع   
   عليه صدوع  ويف الصدر من وجدٍ   

 ــع ــن مجي ــصبح وحن   أراه، ومل ي
  

 ثالث ملتمم )١(وروي العني يف الرثاء منه يف املفضليات ست قصائد    
نها واحدة يف رثاء نفسه، والرابعة مرثيـة أيب ذؤيـب ألبنائـه         بن نويره م  

يب يف رثاء نفسه أيضاً،    طّواخلامسة للسفاح الريبوعي والسادسة لعبدة بن ال      
اً حلقياً له تردد يف     رفنبئ عن صالحيته للرثاء لكونه ح     يواختيار هذا الروي    

ب يكون من شـدة األمل، ومفـردات املـصائ    هوع وهو ما تاللهاة يشبه ال  
يع، وج" ومن ذلك يف األبيات السابقة    وآثارها كثري منها تنتهي ذا احلرف     

ضفي على القصيدة جو    ت، فهذه القوايف وأشباهها     " مروع، دموع، صدوع  
  .اجلزع والتفجع فيتناسب ذلك مع الرثاء 

وناسب هذا الروي اإلطالق فجاءت مخس قصائد من هذه الست          
ر وأقواه داللة على الفجيعة املـردف       مطلقة إما بضم وإما بفتح والضم أكث      
 ــــــــــــــــــــــــ

ومرثية . ، األوىل منها تعد رثاًء منه لنفسه    ٦٨،  ٦٧،  ٩ مرثيات متمم املفضليات     )١(
، ٩٢لية   الريبوعي هـي املفـض     حفا ومرثية الس  ١٢٦ ذؤيب هي املفضلية     أيب

   .٢٧ومرثية عبدة هي املفضلية 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٣٠

بالواو وإن كانت تتناوب مع الياء، ومع جوازه إال أنه يضيف قوة الدفقـة             
عابه أبو العالء املعـري      الصوتية ملا حيدثه فيها من تغري يف اجلرس، وهو ما         

 بني املقيـد    - يعين الشعراء أو علماء العروض       -ومل يفرقوا   : ()١(فقد قال 
إىل أن ..) قبلها  الواو املضموم ماقبلها مع الياء املكسور ما      واملطلق يف جميء    

أيده  وهو ما ..) وأنا أفرق بني املطلق واملقيد وأعده يف املقيد أشد        : (يقول  
أما جواز وقوع التناوب بني الواو وياء املـد          ()٢(إبراهيم أنيس يف قوله   / د

! ؟شعر العريب لندري كيف مسح به ا     يف القافية املقيدة فأمر عجيب حقاً،وال     
ويغرينا هذا الذي استنكره أبو العالء وعده أقبح أن أمثلته يف كل الـشعر              

  ...)تكاد جتاوز نسبة  واحد ونصف باملئة  العريب قدميه وحديثه ال
وقد جاءت قصيدة واحدة مردوفة بالواو والياء، وثـالث قـصائد    

  .مطلقة بالضم دون الردف والقصيدة األخرى مطلقة باأللف 
ما قوى رويهـا املقيـد كونـه مردوفـاً          ب القصيدة املقيدة ف   وأما
  .)٣(باأللف

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧/ ١اللزوميات  )١(
   .٣٢٧-٣٢٥ موسيقى الشعر )٢(
والقصائد املطلقة املضمومه   . ٦٨القصيدة املردفة بالواو والياء قصيدة متمم رقم        ) ٣(

  :ن ردف هي ود
= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٣١

فكان املد مع السكون بعده يناسب إظهار اجلزع فاجتماع حرفني          
حلقيني مع انقطاع النفس عن ثانيهما ميثل ذلك أشد متثيل ومـن ذلـك              

   :)١(قوله
  يسـاء فقـد سـاءنِ      من يك ال  

  إىل أيب طلحــــة أو واقــــد
ــد اهللا ملهوفــــ    ةأم عبيــ
ــه ــرة وال ــا اســتحنت بك   كم

  

   ــري راع ــك إىل غ ــرك أبيني   ت
ــضياع ــا أن ذاك ال ــد علمن   وق

ــا ــدك إال رواع  م ــا بع   نومه
ـ       حنت حنينـاً ودعاهـا النزاع  

  

فانقطاع نفعه عن بنيه متثل يف تركهم بدون راع فكانت نتيجتـه            
 =  ــــــــــــــــــــــــ

   :- ٩ رقم - قصيدة متمم -١  
  حبل اخلليل ولألمانة تفجع  يقطع  صرمت زنيبة حبل من ال

   :- ٢٧ رقم - قصيدة عبدة بن الطيب -٢  
  بصري ويفّ ملصلح مستمتع    أبين إين قد كربت ورابين     

   :- ١٢٦ رقم - قصيدة أيب ذؤيب -٣  
  والدهر ليس مبعتب من جيزع  أمن النون وريبها تتوجع     

   :- ٦٧والقصيدة املطلقة باأللف هي قصيدة متمم رقم   
  جزع مما أصاب فأوجعا الو  دهري بتأبني هالك  لعمري وما    

   :- ٩٢ رقم -يدة هي قصيدة السفاح الريبوعي قوالقصيدة امل  
  رب غفور وشفيع مطاع    صلى على حيي وأشيتعه     

   .٢/٣٢٤ "٨/٩٢-٧ املفضليات )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٣٢

ع مـضطرد   االضياع، فحق ألمهم أن يقل نومها فتفزع فتظل دائماً يف رو          
ل البكرة من اإلبل إذا طرقها املخاض فإا تظل فزعة طـائرة            كما هو حا  

ب ناسبه هذا الروي املـردف      اللب غري مستقرة، وهذا التفزع واالضطرا     
  .نفس مع اضطراب يف احلبال الصوتية مبا فيه من انقطاع للاملقيد

 من مسات  مهمةًوهكذا نرى القافية تبدت لنا يف العرض السابق مسةً   
ع الشعراء أن يوظّفوها لتقوية الصورة وإعطائها أبعاداً غنية         الصورة، استطا 

واسعة، سواء بدالالا اإلحيائية أو بالتكرار الذي حنسه من توايل القافية، مما         
  .يكسب القصيدة إيقاعاً خميراً يزيد مجال الصورة
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٣٣

   اإليقاع -جـ 
اجلريان (عىن   وهو مب  )١()اتفاق األصوات وتوقيعها  (اإليقاع يف اللغة    

أو التدفق واملقصود به عامة هو التواتر املتتابع بني حاليت الصوت والصمت            
أو النور والظالم أو احلركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغفط واللني            
أو القصر والطول أو اإلسراع واإلبطاء أو التوتر واالسترخاء فهـو ميثـل             

ألثر لجلزء وكل األجزاء األخرى     العالقة بينت اجلزء واجلزء اآلخر، وبني ا      
الفين أو األديب، ويكون ذلك يف قالب متحرك ومنتظم يف األسلوب األديب            

فن يف إحداث إحساس مستحب باإلفادة من       ( فهو   )٢()أو يف الشكل الفين   
ات واستعمال األسجاع وسواها من الوسائل      رجرس األلفاظ، وتناغم العبا   

ينطق شعره فحسب، وإمنا حيـاول أن        فالشاعر ال  ()٣()املوسيقية الصائتة 
ينغمه، ينغم ألفاظه وعباراته حىت ينتقل سامعيه وقارئيه من اللغة العادية اليت            
يتحدثون ا يف حيام اليومية إىل لغة موسيقية ترفعهم من عاملهم احلـسي         

موسيقى األوزان  : نقصد املوسيقى الظاهرة وحدها    إىل عامله الشعري، وال   
يف، وإمنــــا نقــــصد أيــــضاًوالعــــروض والقــــوا

 ــــــــــــــــــــــــ
  ) .وقع( املعجم الوسيط مادة )١(
   .٧١ معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب )٢(
   .٤٤ املعجم األديب )٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٣٤

املوسيقى اخلفية اليت تفرق بني بيت وبيت يف قصيدتني مـن وزن واحـد              
             وقافيه واحدة، وهي أدق من املوسيقى األوىل، وإذا فقدت يف شعر مل يسم
شعراً، وإمنا يسمى كالماً عروضياً موزوناً، أي أنه يشبه الـشعر يف وزنـه     

  .)١()لداخلية الفنيةيتحد معه يف موسيقاه ا وقافيته ولكنه ال
وتتمثل مظاهر اإليقاع يف بعض مباحث علم البـديع يف اجلنـاس            

فهي ليست يف احلقيقة    (والطباق والتكرار، وهو أظهر يف احملسنات اللفظية        
إال تفنناً يف طرق ترديد األصوات يف الكالم حىت يكون له نغم وموسـيقى         

لعقول مبعانيه، فهي   وحىت يسترعى اآلذان بألفاظه كما يسترعى القلوب وا       
مهارة يف نظم الكلمات وبراعة يف ترتيبها وتنسيقها، ومهمـا اختلفـت            

وهو العناية حبسن اجلـرس  : أصنافه وتعددت طرقه جيمعها مجيعاً أمر واحد     
ووقع األلفاظ يف األمساع وجميء هذا النوع يف الشعر يريد من موسـيقاه،             

يتكـرر يف    افة إىل ما  وذلك ألن األصوات اليت تتكرر يف حشو البيت مض        
القافية جتعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم خمتلفة األلوان يتمتع           

   .)٢ ()ا من له دراية ذا الفن ويرى فيها املهارة والقدرة الفنية 
وقد قمت بدراسة إحصائية هلذه األنواع الثالثة من فنون البـديع،           

  :فكانت نتيجة هذه اإلحصائية كما يلي
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١١٤-١١٣شوقي ضيف / األديب دالنقد  يف )١(
   .٥٣ موسيقى الشعر )٢(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٣٥

  . تكراراً ١٥٣ طباقاً و١٥٤ جناساً و٢٥٥ أن يف املفضليات -١
 أن عدداً من شعراء املفضليات متيزوا يف اسـتخدامهم هلـذه            -٢

  :األنواع الثالثة، فأكثروا منها وهم 
  

  الشاعر  املفضلية  عدد أبياا  التكرار  اجلناس  الطباق  اموع
٣٤  
٢٥  
٢٢  
٢١  

١٠  
٥  
٤  
٢  

١٠  
٨  
٦  
١١  

١٤  
١٢  
١٢  
٨  

٩٥  
١٠٨  
٥٤  
٦٥  

١٦  
٤٠  
٣١  
١٢٦  

  املرار
  سويد

  ذو األصبع
  أبو ذؤيب

  

 أن التكرار خاصة تكرار الكلمات حيتل املرتبة األوىل يف بروزه           -٣
يف القصائد اليت يكثر فيها البديع، وذلك يتضح يف اجلدول السابق، مث يليه             

  .اجلناس، وباألخص جناس االشتقاق 
ثة يف رسم الصورة، ذلك     وسأحاول هنا إبراز أثر هذه األنواع الثال      

  .)١ ()أن النغم يف اإليقاع تعبري عن حركة االنفعاالت يف نفس الشاعر(
الصورة "حدا بالدكتور العبيسي إىل تسمية هذا األثر بـ          وهذا ما 

إا تتكشل يف البناء الـصويت الناشـئ عـن          : وعرفها بقوله   " اإليقاعية
اىل فيهـا احلركـات     اإليقاعات املعتمدة على وحدة النغمات الـيت تتـو        

 ــــــــــــــــــــــــ
   .١٧١الباقي / د...  تطور الصورة )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٣٦

والسكنات بانتظام واطراد يف فقرتني أو أكثر من فقر الكالم أو يف أبيـات       
   .)١ (..)القصيدة بواسطة أصباع بديعية

  )٢(اجلناس : وأول هذه األنواع 
وتأثريه ظاهر يف إضفاء هالة من اجلمال على الـصورة، وأشـهر            

جيمـع اللفظـتني   أن (أنواعه وروداً يف املفضليات جناس االشتقاق وهـو    
 وكقـول   )٤(}فَأَِقم وجهك ِللديِن الْقَيمِ   {كقوله تعاىل   " )٣(االشتقاق

   :)٥(احلصني بن احلمام املري
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٥١٤....  البالغة ذوق ومنهج )١(
 اجلناس هو تشابه الكلمتني يف اللفظ وهو أنواع عده منها التام وهو أن يتفقا يف                )٢(

ها احملـرف وهـو أن يكـون    أنواع احلروف وأعدادها وهيئاا وترتيبها، ومن     
اختالفهما يف هيئات احلروف، ومنها الناقص وهو اختالفهما يف أعداد احلروف 

وبعض هذه األنواع كالتام والناقص له . ومنها جناس القلب واالشتقاق . فقط 
   .٥٤٣-٥٣٥انظر اإليضاح . عدة أنواع 

   .٥٤٢يضاح إلا) ٣(
فَأَِقم وجهك ِللديِن الْقَيِم ِمن     {ا   من سورة الروم وهي بتمامه     ٤٣ بعض اآلية    )٤(

  .}قَبِل أَنْ يأِْتي يوم ال مرد لَه ِمن اللَِّه يومِئٍذ يصدعونَ
احلـصى  : القض: قضها بقضيضها . قبيلة: جحاش . ٢٢/١٢/٦٧ املفضليات   )٥(

لقـض،  الصغار والتراب، وقيل الكبار، وقيل احلصى مطلقاً، والقضيض مجع ا         
جاءوا جمـتمعني   : واملراد. تكسر من احلصى ودق    وقيل الصغار منه، وقيل ما    

= 
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٨٣٧

   وأألماأدق ومجع عواٍل ما      وجاءت جحاش قضها بقضيضها
فقد صور لنا تكالب هذه القبيلة عليه وكوم جـاؤوه جمـتمعني            

، فجاء اتني الكلمـتني املتجانـستني       صغريهم وكبريهم، أوهلم وآخرهم   
واللتان توحيان بتكرار حروفهما بالتتـابع واجلمعيـة        " قضها، قضيضها "

القاف (وسرعة التحزب واهلجوم، فالتتابع يؤخذ من تردد تفخيم احلروف          
، واجلمعية يف ربط الكلمـتني      "قض"مع تشديد الضاد يف كلمة      ) والضاء
طهم وتداخلهم، مع تكـرار حـرف       حيث اختال " قضها بقضيضها "بالباء  

أو عن طريق التكرار    " قض"الضاد سواء بالتضعيف عن طريق التشديد يف        
" قض"، وسرعة التخرب واهلجوم يف تردد الصوت عند تشديد          "يف قضيض 
الذي يصور صوت حركتهم املدوي يف اآلفاق، كل        " تقضيض"أو املد يف    

ترتب عليه    الكلمتني، وما  هذه الدالالت أثرها اجلناس االشتقاقي بني هاتني      
  .من تكرار حروفها وإيقاع هذا التكرار

  :)١(ومنه قول احلادرة
 =  ــــــــــــــــــــــــ

: اللـسان مـادة  .  وراءهم شـيئاً ينقض آخرهم على أوهلم بأمجعهم مل يدعوا      
أو أدق  . ماأدق أنسام كتابـة عـن لـؤمهم       : قبيلة، مادق : عوال. قضض

ني اللـؤم   أي ما أألمهم، فقد مجعوا ب     : أجسامهم كناية عن ضضعفهم، وأألما    
  .والضعف 

   .٨/٤٣ املفضليات مطلع املفضلية )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٣٨

  وغــدت غدو مفارٍق مل يربِع        فتمتـِعبكرت مسية بكرةً
جناس اشـتقاق،   " غدت غدو "و  " بكرت وبكرة "فبني الكلمتني   

 توحيان باملبادرة لتتابع احلركات مث الـسكون      " بكرت ، وغدت  "فالصيغة  
بكرة، عـدوة،   " بعدها يوحي بالغرم وانتهاء الفعل، كما أفادت الصيغتان       
  .حبركاما وتنوينهما على التحسر على هذا الفوات السريع

والبيت كله مبين على تكرار احلروف والصيغ واملعىن، وكان يكفي          
" وغدت غدو ... بكرة  "بعدها من    ألن ما " بكرت"الشاعر الكلمة األوىل    

يكرر هذه اللحظات ألن هلا     (يها الكلمة األوىل، لكن الشاعر      معاين تدل عل  
علوقاً يف نفسه، فهي تلك اللحظات اليت مىن فيها بغرام صاحبته، فهو يفرغ       

   .)١ ()يف هذا التكرار كثرياً من انفعاالته املتوترة
  :)٢(ومطلع مفضلية بشامه فيه هذاالتكراراالشتقاقي منها هويقول

  هجرت أمامـة هجـراً طـويال      
ــا  ــى نأيه ــها عل ــت من   ومحل

  

ــيال    ــاً ثق ــأي عبئ ــك الن   ومحل
ــوايف ــاالً ي ــيخي ــيالً قل   ال ون

  

ويف هذا التكـرار    " محلت.. حيملك  "  هجراً..هجرت: فقد كرر 
يقاعه، وهو يدل على حتسره علـى  إجناس اشتقاقي يزيد يف جرس البيت و     

ن تنوين  فالتنوي" هجراً طويالً "ملا استعظمه فقال     وقوع هذا اهلجر منه وإال    
 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٦حممد أبو موسى / ألدب القدمي د قراءة يف ا)١(
  .٥٨٤:  وتقدم ص.٥٦-١٠/٥٥ملفضليات مطلع املفضلية  ا)٢(
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٨٣٩

مـرة  " حمل"تنكر يفيد التعظيم، والوصف يزيد يف ذلك، وتكرار صيغة          
بكاف اخلطاب ومرة بتاء الفاعل املخاطب تنويع، مع اخـتالف يف بنيـة             
الصيغة مرة بالبناء للفاعل ومرة بالبناء للمفعول، ذلك كلـه نـوع مـن              

 االنتباه  التالعب املتعمد يف األلفاظ ملا تضيفه هذه الصيغ من اجلرس ولفت          
  .للمعاين املطروقة 

وجند يف املفضليات نوعاً من اجلناس وقع اخلـالف فيـه بـأنواع             
   :)٢( منه قول املزرد بن ضرار الذبياين)١(احلروف

ترعى بينها كل رعلٍةمعاهد    كاهلند احلوايف احلوافِدغرابيب   
بتكرار حروفهما يظهر لنا مايشبه     " واحلوافد" احلوايف"فاجلناس بني   

ومها صوت الرياح عند مرورها باألشجار، وكـذلك    ) احلفيف واحلفحفه (
حيدث من صوت عند سرعة اخلطو مع كثرة املاشني، وتفخـيم            يشبهه ما 

      يعطي لتكرار بعد جميئة عقيب     " حوايف، حوافد "الواو مع إتباعها حبرف مد
 ــــــــــــــــــــــــ

 وهو نوعان مضارع إن كان اخلالف يف حرفني متقـاربني والحـق إن كانـا      )١(
   .٥٤٠انظر االيضاح . كذلك

ديار؛ لكوا كانـت معهـود أي مأهولـة         : معاهد . ٤/١٥/٧٦ت   املفضليا )٢(
. غـري مـنعلني     : احلوايف. سود  : غرابيب. قطعة من النعام  : رعلة  . بالسكان
صيغة منتهى اجلموع ومفردها حافد وهلا معنيان أوهلما من يكون له           : احلوافد

خلفة يف  أحفاد وهو األعوان واخلدم وقيل أوالد األوالد ، وثانيهما، السرعة وا          
  .وكال املعنيني مرادان هنا. املشيالعمل و

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٤٠

 ماميثل الصوت الناجم عـن تقـارب اخلطـو       -وهو احلاء -حرف حلقي   
قني، وما متالمها من الريش يف بعضه، وزيادة حرف الـدال           واحتكاك السا 

يعطي امتداداً لصوت احلفحفة وكـأن صـداها يتـردد          " حوافد"املشبعة  
  .ويتقطع عند كل خطوة 

وقد صور جابر بن حين التغليب حركة ناقته ذه الصورة اجلناسـية        
   :)١(يقاعية فقالإلا

  هر مــؤومإىل غرضها أجالد   أنافت وزافت بالزمام كأا 
فيها من مد    بتكرار حروفهما، وما  " زافت"و  " أنافت"فاجلناس بني   

قبله مفتوح، كل ذلك يوحي بنشاطها وهيئة مدها لضبعها، والفاء مع التاء            
يوحيان مبا تقوم به من دفع متكرر وارتفاع النفس مع املـد مث انقطاعـه               

وت أخفافهـا، ال  واندفاعه بقوة يصور لنا حركتها الدؤوب واهتزازها وص  
  .بل تنفسها 

  :التكرار: وثاين هذه األنواع 
عنه علمـاء    التكرار باب عظيم القدر يف علم البديع، وقد حتدث        

 ــــــــــــــــــــــــ
: الزمام. خطرت واختالت   : زافت. أشرفت: أنافت. ٧/٤٢/٢١٠ املفضليات   )١(

حبل يشد به الرحل علـى ظهـر        : غرضها. اخلطام وهو احلبل تقاد به الدابة       
: يريد. قبيح اخللقة عظيم اهلامة : مؤوم. شخص هر بكماله   : أجالد هر . ابةالد
  . خراً أنشب أظفاره يف موضع احلزام منها، فهي تنفر مسرعةكأن
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٨٤١

املثـل  : البالغة وأكثر من أواله عناية تامة منهم هو ابن األثري يف كتابـه            
 - وهذا التعريف    )٢ ()داللة اللفظ على املعىن مردداً    ( وهو عنده    )١(السائر

 خيص نوعاً واحد من أنواع التكرار، وهو تكرار اللفظ ذاتـه،       -ظري  يف ن 
لكن هناك أنواعاً من التكرار انتبه هلا ومل تعجبه فعدها معيبة وهي تكـرار              
احلروف وتكرار الصيغة، وهذان النوعان اللذان رفضهما ابن األثري هلمـا           

  .مواضع غري معيبة بل تزيد الشعر حالوة وطالوة 
 من فنون البديع تدخل حتته كاجلنـاس وتـشابه          وقد رأيت عدداً  

األطراف ورد األعجاز على الصدور، ألن كل واحد منها، إما أن يكـون             
تكراراً حلروف الكلمة كلها أو بعضها كما يف اجلناس، أو تكراراً للكلمة            

   .)٤( ورد األعجاز على الصدور)٣(نفسها كما يف تشابه األطراف

 ــــــــــــــــــــــــ
 ٥- ٢/٤٩٥... ب يف كتابه املرشـد      عبد اهللا الطي  / ، وجاء د  ٤٤- ٣/٧انظر  ) ١(

  .فأسهب يف احلديث عنه وبيان أنواعه وقيمته الفنية 
  ٣/٧ املثل السائر )٢(

أن خيتم  (بقوله  هو لدى اخلطيب من احملسنات املعنوية ويعرفه        : تشابه األطراف ) ٣(
، وهذا غري مراد هنا، فإن ماله       ٤٩٠يضاح  إلا) الكالم مبا يناسب أوله يف املعىن     

أن يعيد الشاعر لفظة القافية من كل :(عرفه احللي بقوله   يقاع هو ما  إلتأثري يف ا  
   .١٠٧انظر الكافية البديعية ) بيت يف أول الذي يليه

رد أعجـاز   (ق التصدير وعرفه بأنه      رد األعجاز على الصدور ويسميه ابن رشي       )٤(
= 
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٨٤٢

مظـاهر  (إن : رة إىل ذلك منها قوله  وللدكتور عبد اهللا الطيب إشا    
متحدثاً عـن إدراك    :  وقوله .))١(تتعدى التكرار احملض واجلناس    التكرار ال 

فأنت ترى أن ابن     (-ابن رشيق ألثر رد األعجاز على الصدور يف اإليقاع          
 يدرك قوة الصلة بني القوايف وبني ترديد الكلمـات مـن            - هنا   -رشيق  

   .)٢ ()رتباط ذلك كله بنغم البيت األعجاز إىل الصدور، ويفهم ا
والـذي أراه أن التوشـيح ورد       : (بل له أظهر من ذلك وهو قوله      

   .)٣ ()األعجاز على الصدور كليهما داخالن فيما ومسناه بالتكرار النغمي
كنت أفردت اجلناس باحلديث لكون التكرار منه لـيس للكلمـة           

  .بلفظها ومعناها معاً 
  : فيما يلي-  حبول اهللا-وسأحتدث عما بقي 

 =  ــــــــــــــــــــــــ
أن يكون أحـدمها يف آخـر       (ويف الشعر    . ٢٤٢العمدة  ) الكالم على صدره  

) . البيت األول يف صدر املصراع األول أو حشوه أو آخره أو صدر الثـاين               
   .٥٤٣يضاح إلا

   .٢/٤٩٤ املرشد )١(
 البيت يكسب( وقول ابن رشيق هو أن رد األعجاز على الصدور ٢/٥٠٧ نفسه )٢(

  .العمدة   من٢٤٢ )وطالوهويزيدمائيةالذي فيه أة ويكسوه رؤنقاً وديباجة،
   .٢/٥٠٨ املرشد )٣(
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٨٤٣

  : تكرار الكلمة -أ
ويكون تكرار الكلمة يف فواصل معينة يف البيت أو يف أبيات متتابعة         

  : )١(ومن ذلك قول تأبط شراً
ــها  ــنت بنائل ــة ض   إين إذا خل
  جنوت منها جنائي مـن جبليـة إذ       

   يب سـراعهم   رواليلة صاحوا وأع  
  

  وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق     
ـ ألقيت ليلة خبت الرهط أروا       يق

  بالعيكتني لدى معدى ابـن بـراق     
  

: وكان له عنها منه وحة كأن يقول      " ليلة"فقد كرر الشاعر كلمة     
، لكنه اختارها لقوا يف أداء املعـىن، وجلماهلـا بتقويـة            "حزة أو ساعة  "

   .)٢(النغم
   :)٣(وله يف التكرار شواهد أخرى غنية جبمال اإليقاع منها قوله

  

  لكنما عويل إن كنـت ذا عـولٍ       
  جمـد يف عـشريته    سباق غايـات    

  وغزوي أسـتغيث بـه    فذاك مهي   
  ريــدها إال نعامتــهاشــيء يف  ال

  اِقعلى بصري بكسب احلمد سـب       
ـ         اِقمرجع الصوِت هداً بـني أرف

ـ إذا استغثت بضايف الـرأس ن      اِقغ
  مي ومنـها قـائم بـاقِ      منها هـز  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣٤، ١٠١:  وتقدمت ص ٥/١/٢٨-٣املفضليات  )١(
  .٢/٤٩٧ انظر املرشد )٢(
   .٧٨٩، ٧٥٩وقد تقدمت ص . ٢٤-٢٣، ٢١، ١٨، ١٤، ١١-١٠ألبيات ا)٣(
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٨٤٤

  ماالً لو قنعـت بـه     يقول أهلكت   
  إين زعيم لـئن مل تتركـوا عـذيل        
  أن يسأل القوم عين أهـل معرفـة      

  

  من ثوب صدق ومن بز وأعـالق      
  أن يسأل احلي عين أهـل آفـاق       
  فال خيـربهم عـن ثابـت القـي        

  

يوكد نعم القافية، ويصله بنغمه البيـت       " سباق غايات جمد  "فقوله  
أن يسأل احلى، فالتكرار واقع بني كلمـة أو كلمـتني    ((التاىل، ومثله قوله    

  ٠ )١( صدر البيت الذي يليهلشاعر يف عجز بيت سابق، أعادها اوقعتا يف
، هو من تشابه األطراف، وهو قليـل يف  ...سباق((والشاهد األول   

  : )٢(ة  ومنه قول معاوية بن مالكصنعىل مزيد تعمل وإاملفصليات، حيتاج 
  

  أجد القلب من سـلمى اجتنابـا      
ــه ــدلن عن ــه وع   وشــاب لدات

  

  وأقصر بعد مـا شـابت وشـابا         
  ـ    كما أنـضيت   ابـا  ثي ٍسب مـن لُ

  
  

وهذا التشابه زاد مجا له تكرار الكلمة يف البيـت األول مـرتني،             
الشني وهو حرف مموس رخـو،      " وإيقاع القافية املتردد من ثالثة حروف       

وألف املد اهورة املترددة بني الشدة والرخاوة، والباء اهورة الـشديدة،         
 حرف  وهي حروف كما اختلفت يف صفاا اختلفت يف خمارجها فالشني         

ذا التصق به طرف اللسان بعد أن يتـرك فراغـاً       إخيرج من وسط احلنك،     
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٤٩٧املرشد ) ١(
   .١٠٥/٣٥٧مطلع املفضلية  املفضليات )٢(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٤٥

واأللف .  وأغلظ منه    )١(ضيقاً يسبب نوعاً من الصفري أقل من صفري السني        
، والبـاء   )٢(يكون حرف لني يكون جمرى احلرف يف احللق معها أوسع ما         

، وهذا االخـتالف يف املخـرج زاد اإليقـاع     )٣(حرف شفوي انفجاري  
حاً حيث ينتقل الصوت ويترد بني احلنك واألسنان يف الشني مث احللق            وضو

 يف األلف مث الباء يف الشفتني مع انفجار قوي حيدث عند النطق ا، فإذا ما              
تكررت هذه الكلمة، حدث هذا التردد يف الصوت، وهذا هو سر مجـال             

  .التكرار 
 بـني صـدر   .." أن يسأل   " بيت تأبط شراً الذي كرر فيه        ريونظ

العجز يف البيت األول وصدر البيت الثاين، جند شواهد عدة يف املفضليات            
   .)٤(ىمنها قول الشنفر

  برحيانة رحيت عشاًء وطلّت  قنا فوفبتنا كأن البيت حجر 

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٧٧:  األصوات )١(
  .٢٨ السابق )٢(
   .٤٥ السابق )٣(
  وانظر من ذلك البيتان      .٢٢٢:  وقد تقدم ص     ١٤/٢٠/١١٠-١٣ املفضليات   )٤(

٩/٦٦-٨،  ٦/٦٢-٥ ،   ٩٥/٤٠،  ١٢/٣٥-١١،  ٢/٣١-١ ،   ٥/٢٩-٤ ،
٩/١٢٦-٨، ٥/١٢٦-٤، ٨/١٢٢-٧، ٢٥/٩١-٢٤، ٦/٧٤-٥.   
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٤٦

لْبرحيانة من بطن حةَي رتهلا أرج ماحوهلا غري مسنِت   نو  
   :)١(وقول عبد يغوث

  أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا         ـٍة بنسعِنيأقول وقد شدوا السا
  وائيـابخاكم مل يكن من أفإن   أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا 

وإنين أرى أن كل تكرار وقع يف صدر أي شطر أو عجزه يف بيت              
طراف؛ ألنـه يف  ألتشابه ابأو بيتني متتاليني، هلو مما اصطلح عليه البالغيون        

  .الواقع تشابه ألطراف أشطر األبيات 
عرف برد األعجاز على الصدور إال يف نـوع          ه ما وسيدخل ضمن 

   .)٢(كان التكرار منه يف حشو الصدر أو العجز منه وهو ما
ه األطـراف قـول     بومن شواهد التكرار الذي أدرجته ضمن تشا      

  :)٣(احلادرة
 ــــــــــــــــــــــــ

أمعـشر  . قطعة من سري يضفر من جلد       : نسعة . ٩/٣٠/١٥٧-٨ املفضليات   )١(
هو ابن عم متيم بن مر الذين وقعت علـيهم الغـزوة ،    : ياقبيلة تيم، وتيم  : تيم

انظـر مجهـرة    . فلعل هؤالء كانوا معهم، أو أراد الشاعر متيماً فغريه ضرورة         
  .نساب العرب أ

  : منه قول معاوية بن مالك يصف طول سفره )٢(
  كما سافرت يدكر اإليابا  اب ومن يسافر ذكرت ا اإلي

   .١١/١٠٥/٣٥٨انظر املفضليات 
. مايوضع على ظهرها لريكب عليها    : رحل. ناقة: مطية. ٢٥/٨/٤٧املفضليات   )٣(

= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٤٧

   من العثار بدعدِعم تنٍجرح  ومطية محلت رحل مطيــة 
   :)١(وقول متمم

  ن كان أخو املصانع تبعوهل  وهلن كان احلارثان كالمها 
   :)٢(وقو احلادرة

  ومناخ غـري تئيـة عرسـته      
  عرسته ووساد رأسى سـاعد    

  

  من من احلدثان نأىب املـضجعِ     ق  
  خاضي البضيع عروقه مل تدسـعِ     

  

   :)٣(وقول مزرد
  كنار اللظى الخري يف ذود خالِد     ــٍدفيا آل ثوب إمنا ذود خال

 =  ــــــــــــــــــــــــ
كلمة يدعى ا للعاشر    : دعدع. من النم وهو اإلغراء   : تنم. ناقة ضامرة : حرج

ولوا، فكرهها اإلسالم،   كان اجلاهليون يق  . قم وانتعش واسلم  : لريتفع، مبعىن   
   .٤١/٤٠ و ٨/٣٤ومثله ) . اللهم ارفع وانفع(واستبدهلا بـ 

-احلـارث األكـرب     . صـار : كان. ثللحواد: هلن. ٤١/٩/٥٣: املفضليات) ١(
. من ملوك اليمن:  تبع.القصور: املصانع.  واألصغر من ملوك الشام    -األعرجو

   .٢٠ومثله بيت سالمة بن جندل وهو مطلع املفضلية 
عرسته نزلت  . مكث وانتظار : تئية. مربك: مناخ   . ٢٨/٨/٤٧-٢٧ املفضليات   )٢(

. يطمئن فيه خلوفه   ال: نايب املضجع . األحداث: احلدثان. جدير: قمن. فيه ليالً 
مل متتلي من : مل تدسع. كثري اللحم   : خاضي البضيع . ووساديت ذراعي : ووساد

  .الدم خلوف صاحبه 
   .١٦/١١٣ومثله بيت ربيعة  . ٢٤/١٥/٧٩ املفضليات - )٣(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٤٨

   : )١(وقول املرار
  هردف أنقاء ضفرأضفراً   دافها  من أريبهض املفضلُ

ومما يقع بني البيتني كثرياً مايكون التكرار فيه يف صدور األبيـات            
أبيات  يف أربعة    "أال هلك " الذي كررت فيه     )٢(كقول املرأة احلنفية املتقدم   
وهو تكرار نابع من شدة وجـدها       "  إليها امرؤ  ةالثالثة األخرية منها أضاف   
  .ومبلغ حزا على الفقيد 

قد يأيت هذا النوع من التكرار يف الغزل كما يف قول عبد اهللا بـن   و
  :)٣(سلمه

ــاءٍ  ــت أيب وف ــل بن   ومل أر مث
ــأنيف   ــها ب ــومل أر مثل   ٍعزف

ـ   ــاف لُـ ــها بوح   ٍنبومل أر مثل
  

  أحــوب  جتــر والاِقر ِبــغـداةَ   
ــ ــضيب يعل ــة خ    إذاً مذرع

ـ  ِشيبقــسام  ها كـرموطيــب   
  

....  
 ــــــــــــــــــــــــ

وبيتا سويد رقم  . ٨٢ومثله له البيت رقم :    والبيت تقدم ص  . ٧٣/١٦/٩١ )١(
   .٦٦/٤٠ و ٣١

  .من هذا البحث :    انظر ص )٢(
: علي. ال آمث  :موضع، ال أحوب  : براق جتر  ٧/١٨/١٠٣-٦،  ٣-٢ املفضليات   )٣(

خمـضوبة  : خـضيب . عيهـا ناقة ختر فيسيل الدم علـى ذرا       :مذرعة. قسم
ومثلها أبيـات   .عفاف: طيب. حسنها: يذكي ويزيد، قسامها : يشب.بدومها

   .١٨/٥٦-١،١٢املرقش األصفر 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٤٩

ــدايت  ــإين يف ل ــرب ف ــإن أك   ف
ــأطري ِإ ــال ب ــرب ف   صــٍروإن إك

  

  وعصر  جنـوب  ـ  مقت لٌب  قـشيب   
    يفارق عـاتقي ذكـر  خـشيب   

  

ها هو يقـول مـن قـصيدة        فهو معزم ذا النوع من التكرار ،        
  :)١(أخرى

  

ـ         ةولقد أصاحب صـاحباً ذا مأق
  ولقد أزاحـم ذا الـشدة مبـزحمِ      

       ولقد ألـني لكـل بـاٍغ نـ ع ٍةم  
ــدٍ  ــل معب ــد أداوي داء ك   ولق

  

   األذى نقـريسِ    مطلـعِ  بصحاِب  
   ذي شذاً وشـريسِ    صعب البداهةِ 

  ولقد أجازي أهل كـل حـويسِ      
ــِنعِب ِس غلبــت علــى النطــيٍةي  
  

  

  :وهناك أنواع أخرى من التكرار منها 
  

 نوع رأيت سويداً اليشكري يكثر منه يف مفـضليته، يكـرر            -١
 آخـر   الكلمة يف مجلتني متتاليتني، أول مرة يف آخر األوىل وثاين مـرة يف            

   :)٢(الثانية كقوله يصف أسنان حمبوبته وريقها
  

أبيضاللون لذيذاً طعم ه      الريِقطيب إذا الريق خدع   
 ــــــــــــــــــــــــ

 ومثلها  .٧٠٩: تقدمت ص األخري منها    والبيت   ١٤/١٩/١٠٧-١١ املفضليات   )١(
 ولألخنس بـن شـهاب      ١٠١/٤٠/٢٠١-١٠عند سويد يف اهلجاء والفخر      

   .٢٧/٤١/٢٠٨-٢٦مفتخراً 
   .٤/٤٠/١٩١ املفضليات )٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٥٠

   :)١(وقوله يصف بياض الصبح خلف النجوم
   إذ اللون انقشع اللوِنمغرب  ويزجيها على ابطائهـــــا 

   :)٢(وقوله يصف قومه
  ع فيهم وفيهم مستمرمنظ        ي بكـر ا مملكـة ـمن بن

.............  
  صادقوا البأس إذا البأس نصـع    وزن األحالم إن هـــم وازنوا

......  
  يرأب الشعب إذا الشعب انصدع  فيهم ينكى عدو وــــم 

فالشاعر قد جعل أطراف مجلة متشاة، مكررة األبيات، مما يضغي          
عل هذا ممـا حـسن هـذه    على الصورة األدبية إيقاعاً يطرب املستمع، ول    
   .)٣ ()اليتيمة: (القصيدة عند عرب اجلاهلية، فجعلهم يسموا

كان من رد األعجاز على الصدور مما يقع يف حشو            ومنها ما  -٢
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١٤/٤٠/١٩٢ املفضليات )١(
  .٣٩، ٤١/٣٠و. ١٩٥-٤٠/١٩٤ املفضليات )٢(
كانت (: القوأنفسه، وقد فضلها األصمعي وهي من أغلى الشعر : (قال احملققان) ٣(

ملا ) اليتيمة(العرب تفضلها، وتعدها من حكمها، وكانت يف اجلاهلية تسميها          
وتعليل األصمعي هذا مـاهو إال      . ١٩٠ املفضليات   )اشتملت عليه من األمثال   

  .يف بيان سبب من أسباب حسنها 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٥١

أخرجته من تشابه األطراف ومنه قول سبيع بن          ومها ما  -الصدر أو العجز    
   :)١(اخلطيم

أت جبانبها عليك صدونو   بانت صدوف فقلبه خمطوفف  
يف حشو الصدر، مث رده يف      " صدوف""فالشاعر كرر اسم حمبوبته     

عجزه، ويف هذا الرد استمتاع منه بتردد صدى حروف اسم حمبوبتـه يف             
مسمعه؛ وذلك نابع من شدة تعلقه ا وتلذذه بسماع امسها، وهو تكـرار             

والبيـت  . يقوي نغم القافية، خاصة وأن قافية البيت جاءت من نفس بنيته          
-د يف مقاطع، أعانه على ذلك التصريع، وتكرر األحرف القويـة         نغم متر 

 ومهـا   -"صـدوف "والدال يف   " خمطوف"قبل الواو والفاء وهي الطاء يف       
 هلمـا، ومهـا     ني، وقد سبقا يف حرفني نقيض     )٢(حرفان جمهوران شديدان  

الصاد واخلاء، فهما حرفان مهموسان رخوان، وهذا التناقض يزيد درجـة           
  .طراب النغم وتردده، وحدته تباين الصوت واض

قربت فيه   وأفضل أنواع تكرار الكلمة املتقدمة، وأقواها إيقاعاً، ما       
املسافة بني الكلمتني، فإن تأثري قرب املسافة على اإليقاع أظهر، وهذا هو            

  .سر اهتمام العلماء بتشابه األطراف ورد األعجاز على الصدور 
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١٢/٣٧٢ البيت مطلع املفضلية )١(
، لكنها عند احملـدثني     ٣٠انظر سر الفصاحة    .  الطاء عند القدماء حرف جمهور     )٢(

   .٢١إبراهيم أنيس / انظر األصوات د. حرف مهموس
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٥٢

، إال أن بعد املسافة بـني       والشعراء يكررون يف الشعر العريب كثرياً     
الكلمات املكررة يفقدها مجال التكرار، ومن ذلك تكرار أيب ذؤيـب يف            

  :)١(مفضليته قوله
  ......يبقى على حدثانه  والدهر ال

كرره يف ثالث مواضع، لكن فائدته الشعورية أظهـر مـن أثـره          
 هـو   يقاعي له، إمنا اجلانب األظهر فيـه      إد أثر   وأنكر وج  اإليقاعي وأنا ال  

  .الشعوري 
" ولرب"أو " ولقد"ومثله تكرار عدد من الشعراء يف الفخر كلمات     

، ومع )٢(فقد تكررت يف مقاطع متباعدة من الفخر الفردي لدى عدد منهم   
" ولقـد "ذا فهي ليست كجمال تكرار عبد اهللا بن سلمة املتقدم لكلمـة             

  .)٣(حيث كررها يف أربعة أبيات
  

يعين إغفايل ملـا    لكلمات اإليقاعي ال  واهتمامي جبانب أثر تكرار ا    
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٥١/١٢٦، ٣٧، ١٦:  انظر املفضليات )١(
 فالشاعر متمم كرر يف مطلع      ٣٩/٩،  ٣٧،  ٥٣،  ٢٨،  ٢٠،  ٤ انظر املفضليات    )٢(

:  ست مرات  ٤٤وكررها األسود بن يعفر يف املفضلية       " ولقد"كل بيت كلمة    
٣٤، ٢٩، ٢٢، ٥/١٢.  

-١١يف املفضلية   ) ولقد(، وتكرار   ٤/١٨/١٠٣-٢يف املفضلية   ) ومل أر (تكرار   )٣(
١٤/١٩/١٠٧.  
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٨٥٣

للتكرار من فوائد أخرى من مثل التشوق للحبيب يف الغزل أو إشاعة جو             
 يف اهلجاء أو خلق أجواء نفسية وعاطفية خيلص         رياحلزن يف الرثاء، أو التشه    
ومبا (ولكن مع تلك الفوائد ويف كل حال         . )١(الشعراء منه إىل أغراضهم   

   .)٢ ()خيلو من عنصر الترمن أنه تكرار لفظي فهو ال
  : تكرار احلروف -ب 

تكرار حرف واحٍد أو حرفني يف كل لفظة من ألفاظ الكالم           (وهو  
 وابن األثري يعده من املعاظلة اللفظية؛ ألن النطق يثقل         )٣ ()املنثور أو املنظوم  

  :)٤(ومثل له بالشاهد البالغي على تنافر احلروف. به
   قرب حرٍب قِربوليس قرب      ــٍروقرب حرب مبكان قف

وهو يف واقع األمر ليس معيباً إال إذا كان ثقيالً ثقالً ظاهراً ولـيس      
وراءه طائل معىن كالبيت السابق؛ لكنه قد جيئ فيؤدي دالالت وإحيـاءات    
تقوي املعىن، كما قد يدل جبرس تكرارها على صورة للمعىن وعلى صوت            

  : كالبيت املتقدم يف اجلناسللصورة، فيجمع بني اإليقاع ورسم املعىن
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٥٢٠  انظر املرشد)١(
  . السابق ونفس الصفحة )٢(
   .١/٤٣٧ املثل السائر )٣(
، ويف اية اإلجياز   ٥٧ املرجع السابق ونفس الصفحة، وانظره يف دالئل اإلعجاز          )٤(

   .١٢٣يف دراية اإلعجاز للرازي 
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٨٥٤

  .)١(...جاش قضها بقضيضها حوجاءت 
تكرار القاف والضاء رسـم صـورة      " قضها بقضيضها : "فإن قوله 

للتحزب والتجمع العشوائي الكلي للقبيلة، ودل على صوت هلذه الصورة           
  .حيدث هلم من جلبة وصياح وقعقعة أثناء هذا التجمع  وهو ما

واقع يف اجلناس مما يؤيد الرأي يف إدخاله        وهذا النوع من التكرار ال    
  .ضمن التكرار 

وهـو  . ومن األمثلة على أثر تكرار احلروف يف اإليقاع قول املرار          
   :)٢(من شعراء املفضليات الذين يعتنون بالتكرار يف صورة املتعددة

  إذا طؤطئ طيار طمرـف  شنــدف أشدف ماورعته 
حيـث  " طئ طيار طمرطؤ:"ه لوهو يف وصف حصانه والشاهد قو    

كرر الشاعر حرف الطاء، أربع مرات يف هذا الشطر، مع تكرار كل مـن              
وحرف الطاء حرف شديد جمهور وهو من حـروف         . اهلمزة والراء مرتني  

يتخذ اللسان عند النطق ا شكالً مقعراً منطبقاً على احلنك          (اإلطباق اليت   
ع حـوافر جـواد    وهذه الصفة جتعل صوت الطا أشبه شٍئ بوق      )٣()األعلى

الشاعر الذي وصفه يف حال إرخاء عنانه وانطالقه بأقصى سـرعة وبـأمت             
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).ومجع عواٍل ما أدق وأألما: (، وآخره٢٢/١٢/٦٧الشطر األول من البيت  )١(

  .٨١٩، ٦٨:  والبيت تقدم ص١٣/١٦/٨٤املفضليات ) ٢(
   .٦٢  اللّغوية األصوات)٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٥٥

وزاد من دقة الصورة وإبراز مجال إيقاها ماتالها من حروف ساكنه      . نشاط
وما أردفه الشاعر على حروف الكلمات من حركـات         ) اهلمزة ، والياء  (

أا نفـس   ، أو حركات متماثلة متتابعة كالفتحة، ك      )ضم، كسر (متباينة  
احلصان يتردد يف جوشنه؛ ألن من عادة أصائل اخليل أن تكتم الربو حـال         

أو كأا قفزاته يف اهلواء، وقوائمه اليت ميد ا ضبعه حـىت تـزداد              . السري
  .سرعته

ويف البيت يف شطره األول تكرار حلروف الشني والدال والفـاء يف    
  .وأثرها يف اإليقاع الصيغة اجلناسية، ميكن إدراجه ضمن شواهد اجلناس 

   .)١(وشواهد تكراره قوله يصف ناقته
   جسر سبنتاةٌرسلة السوِم          ةٌـح يب عيديرولقد مت

فقد كرر الشاعر حرف السني وهو حرف رخـو مهـوس مـن             
، )٢(ري عـال  فري عند اللغويني ملا حيدث عند النطق به من ص         فحروف الص 

اتصفت به من    مع ما ) ة السوم رسل(هذا الصفري صورة ملرور الناقة مسرعة       
سـبتناة  "اجلرأة واجلسارة اليت حتدث هلا عند السري مما يزيد يف سـرعتها             

فالصفري املتردد من تكرار حرف السني صورة إيقاعية لسري ناقـة           " جسر
يسمع  ينتج عن ذلك من احتكاك يديها ورجليها جبلدها، وما         الشاعر وما 

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٤٣٠:  والبيت تقدم ص ٢٧/١٦/٨٥ املفضليات )١(
  .٧٧ ،٧٥  اللّغوية األصوات)٢(
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٨٥٦

 لرحلها من صوت عند اشتداد السري       يكون لظهرها وفقاره عن متطيها، وما    
  .اضطراب حباله و

ومن صور تكرار احلروف قول ثعلبة بن صعري املازين، يصف ناقته           
   :)١(ويشبه عيبتيها لسرعتها جبناحي ذكر النعام النافر

  فننان من كنفي ظليم نافر  وكأن عيبتها وفضل فتاــا 
طريق التشبيه  فالبيت صورة لسرعة ناقة الشاعر، رمسها الشاعر عن         

هلا بالظليم النافر، واعتمد الشاعر يف إبراز عمق املشاة يف جعل املشبه بـه   
الذي كرره مخس مرات مع     " الفاء"واستعان حبرف   " نافراً"ذكراً  " ظليما"

حروف النون الذي كرره سبع مرات، ومها حرفان يسمع هلما حفيف عند            
   .)٢(ونالنطق ما، لكن حفيف الفاء أعلى من حفيف الن

وهذا الكم من التكرار مل جيعل البيت معيباً، وإمنا زاد يف إيقاعه، بل         
تكاد تسمع حفيف جناحي الظليم، وعيبيت الناقة يف مسعك، ممـا يقـوي             

   .)٣(صدق املشاة اليت ارتسمت يف ذهنك
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦٦، ٧٢٨:  والبيت تقدم ص٩/٢٤/١٢٩ املفضليات )١(
   .٤٦،٦٧ األصوات )٢(
ر حريف   حيث كرر الشاع   ٢٣/٢٢/١٢٢ وملزيد من شواهد تكرار احلرف انظر        )٣(

و .  حيث كرر الـشاعر حـرف الـشني          ٢٤/١٦/٨٥و  ) ما(امليم واأللف   
  . حيث كرر الشاعر حرف الواو والراء ٥/٣٦/١٧٧
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٨٥٧

  رفية صال ، وهي الصيغة الصيغة تكرار-جـ
ضها بعضاً، وهو باب    وهو أن ترد ألفاظ على صيغة أو أحد يتبع بع         

يشتبه باجلناس كثرياً، خاصة إذا اجتمع مع توازن الكلمات تكرار حروفها،          
   .)١(عبد اهللا الطيب إىل عده من اجلناس/ حدا بالدكتور  وهذا ما

ورأيت ابن األثري يعد بعض أنواع منه، معيبـة؛ ألـا داخلـة يف     
 عطف كما جـاء يف  املعاظلة اللفظية، كورود عدد من األفعال متتالية دون   

  :)٢(قول املتنيب
  زد هش بش تفضلْ ادن سر ِصل     أقل أنل أقطع امحل علِّ سلِّ أعد 

فهذه ألفاظ جاءت على صيغة واحدة، وهي صيغة األمر،         (فقد قال   
أفعل، افعل هكذا إىل آخر البيت، وهذا تكرار للصيغة، وإن مل           : كأنه قال 

وهذه ألفـاظ   " عمه"أقول أن    ، وال "أخوه"يكن تكريراً للحروف، إال أنه      
   .)٣ ()متراكبة متداخلة، ولو عطفها بالواو لكانت أقرب حاالً 

لكن الذي يظهر يل من كالم ابن األثري أنه يريد بالصيغة الـصبغة             
النحوية، ال الصرفية، وشتان مابني الصيغتني، فاإليقاع يقـع يف الـصيغة            

  .الصرفية 
 ــــــــــــــــــــــــ

 وقسمه إىل قـسمني ازدواجـي   ٥٨٦-٢/٥٧١:  املرشد إىل فهم شعار العرب    )١(
  .وسجعي 

  .أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل :  من قصيدته٣٥٣ ديوانه بشرح اليازجي )٢(
   .١/٤٤١ملثل السائر ا) ٣(
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٨٥٨

  :وتكرار الصيغة أنواع منها 
 وهو عند البالغيني من البديع املعنوي، وله صفات         )١(التقسيم -١

اتفقت صيغته منه أدخل من  عدة يهمنا منها كان فيه تكرار للصيغة، فإن ما     
  .حنن فيه من اإليقاع الذي القسم اآلخر 

هو تقسيم البيت الشعري إىل مقـاطع متوازيـة         : وتعريفه عندي 
ء فيما بني أجزاء الشطر الواحد      متماثلة يف الصيغة أو ا مع احلروف، سوا       

  .أو بني الشطرين 
   :)٢(ومن ذلك قول تأيط شراً يصف السيد من الرجال

  قوال حمكمة، جواب آفاق  ال ألوية، شهاد أنديــة مح
.. محـال   "فالصيغة موحدة للكلمات األوىل من املقاطع األربعـة         

ة، شـهاد   محال ألوي "واملقطعان األوالن مرصعان    " ل، جواب   اقو... شهاد
وقد أضفى هذا التقسيم    " قوال حمكمة "واملقطع الثالث قريب منهما     " أندية

 ــــــــــــــــــــــــ
 وهو ذكر متعدد مث إضافة ما لكل إليه على التعيني، أو ذكر أحـوال الـشيء                 )١(

انظر العمدة البن رشـيق     . يليق ا  مضافاً إىل كل حال من تلك األحوال ما       
وإن . ، وعد منه التقطيع وهو أن يقسم البيت إىل فواصل غري جمموعـة              ٢٥٦

يسميه العلوي صاحب     وهو ما  ٢٦٠: ر ص كانت جمموعة فهو الترصيع، انظ    
   .٣/٣٨الطراز باملوازنة انظر 

  .٧٨٩، ٧٥٩  وتقدم ص ١٣/١/٢٩ املفضليات )٢(
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٨٥٩

أو التقطيع أو هذه املوازنة على البيت ترديداً للنغم حسن املوقع، مطـرب             
  .للسامع

   :)١( وقسم املرقش األكرب مفتخراً بقومه فقال
  نأسوا باموالنا آثار أيدينـــــا  شعث مقادمنا ىب مراجلنا 

ضمري املتكلم  ) نا(بيت مقسم إىل أربعة مقاطع كلها تنتهي بـ         فال
إال أن املوافقة يف الـصيغة      ) مستفعلن فعلن (املتصل وكل مقطع مكون من      

بني املقطعني األولني أدق، من حيث الوزن العروضي والصريف معاً، وهلـذا   
 فجمال اإليقاع فيها أظهر، وزاده مجاالً اتفاق أوائل املقطعـني يف الـوزن            

  ..) .مستفـ(العروضي 
 بيت جاء شطره األول ممـاثالً للـشطر         اًولعوف بن عطية مفتخر   

  :)٢(ملرقش يف بيته السابق، وذلك قوله ااألول لدى 
  حياًء وأفعل فيه اليسارا  أحيي اخلليل وأعطي اجلزيل 
وقد قسم الشاعر شـطره     ) ٨× فعولن  (فالبيت من حبر املتقارب     

وحبر املتقارب والبسيط من أصـلح      ) ٢ × فعولن فعول (األول إىل قسمني    
  .البحور هلذا النوع من اإليقاع 

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٣/١٢٨/٤٣١ املفضليات )١(
   .٩/١٢٤/٤١٣ املفضليات )٢(
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٨٦٠

ويتلو هذا النوع من التقسيم ما استقلت أجزاؤه بتفاعيل معينة من           
البيت، أي أن كلمات البيت الشعري تأيت كل كلمة يف تفعلية واحـدة أو    
على األكثر كل كلمتني يف تفعيلتني ألن ذلك مما يريح القارئ، وحيـسن             

   :)١(قراءة الشعر وجيمل إيقاعه ومن ذلك قول علقمة بن عبدة
  وب علـله فوق أصواء املتاِن         والحب الفرقدان ي إليك هداِن

  فبيض، وأما جلدها فصليـب        رى، فأما عظامها سا جيف احل
فعـولن  (فالبيتان من الطويل وأمتع قراءة إيقاعية له أن يقرأ ثنائيـاً       

ا جيف  : "وميكن تطبيق ذلك على الشطر األول من البيت الثاين        ) مفاعيلن
وأما البيت األول والشطر الثاين من البيت الثاين،        " فأما عظامها " "احلسرى

  .ما على هذا النمط، مما يضطر القارئ إىل وصلهما ءفال ميكن قرا
   :)٢(ومن ذلك قوله من حبر البسيط
 ــــــــــــــــــــــــ

جنمان يشكالن القطب جمموعة الدب     : الفرقدان . ٢١/١١٩/٣٩٣ املفضليات   )١(
: الحب . ٤٦: على عنبده وشريكه ص /  د...األصغر، انظر السماء يف الليل     

مجـع  : املتان. مجع صورة وهي أعالم الطريق ومناراته     : أصواء. طريق واضح   
: احلـسرى   . مجع جيفة : جيف. آثار  : علوب. منت وهو ما غلظ من األرض     

  . يابس: صليب. اإلبل املعيبة يتركها أصحاا فتموت 
: سطعاء. نعامة  : هقلة. ظليم  حتف ال : حنفة. ٣٣/١٢٠/٤٠١-٣٠ املفضليات   )٢(

. تـرمن   : تـرنيم . صوا   : زمار. مميلة رأسها للرعي  : خاضعة. طويلة العنق   
= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٦١

  حتفــة هقلــة ســطعاء خاضــعة
  ن عزوا وإن كثروا   بل كل قوم وإ   

  يـشتري إال لـه مثـن       واحلمد ال 
  واجلــود نافيــة للمــال مهلكــة

  

   ـــم ــه ترني ــار في ــه بزم   جتيب
      عريفهم بأنـايف الـشر مرجـوم  
        بـه األقـوام معلـوم مما يـضن  

ـ       وم ومـذم  هوالبخل بـاق ألهل
  

وأحسن قراءة له على    ) ٤× مستفعلن فاعلني   (والبسيط يتكون من    
طر األوىل على هذا اإليقاع كل شطر يكون        هذا النمط، وقد جاءت األش    

وأما األشطر الثانية فال ميكن تقسيمها      . من كلمتني كلمتني أو ثالث ثالث     
على هذا النمط إال مع توزيع كلمة منه بني اجلزئني، وهـذا يظهـر لنـا                

  .انسجام األشطر األوىل وحسن إيقاعها 
هذه الصيغة يف    ومن تكرار الصيغة مايكون يف كلمة من البيت تتواىل           -٢

أبيات عدة سواء يف أول البيت أو يف أول كل شطر منه مثل قول خراشـة       
   :)١(بن عمرو العبسي مفتخراًا
  

  فال قوم إال حنـن خـري سياسـة        
ــةوأطــولُ ــاظ إقام    يف دار احلف

   وأكثر منـا سـيداً وابـن سـيد        
  

ــني     ــات بق ــري بقي    وأوالوخ
   أحالماً إذا البقـل أجهـال      وأربط
  ل ويفعـال   منـا أن يقـو     وأجدر

  

 =  ــــــــــــــــــــــــ
  .يبخل : يضن. مثل : أثايف الشر . كبريهم : عريفهم

  .١٤٠:  البيتان األوالن تقدمتا ص٧/١٢١/٤٠٥-٥ املفضليات )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٦٢

فقد كرر الشاعر صيغة أفعل التفضيل يف صدر كل شطر مما يعطي            
  .انسجاماً يف اإليقاع وتوازناً بني الشطرين يله البيتني 
   :)١(ت متمنياًلونظريه يف أول كل بيت قول أيب قيس بن األس

  

   املــال علـى حبــه أبـذل هـل  
   القـونس يـوم الـوغى      وأضرب
   اخلـرق خيـاف الـردى      وأقطع

  

ــهم    ــداعي يتوآمن ــوة ال    دع
ــاعي ــه ب ــسيف مل تقــصر ب   بال
ــواعِ   ــاء هل ــى أدم ــه عل   في

  

جاءت على صيغة واحدة    ) ابذل، أضرب، أقطع  (فالكلمات الثالث   
" أبـذل "وإن اختلفت يف احلركات مما أفقدها بعض جرسها، واألوىل منها        
  .مل تأت يف نفس موقع األخريني، مما جعل انسجام األخريتني أشد 

 ممن يكثر من تكرار الصيغ وتردادها وهذا ممـا جيعـل            وبشر بن أيب خازم   
   :)٢(لشعره موسيقية فذة ومن ذلك قوله

  على كل معلوب يثور عكوا    الكالب جراءها نقلناهم نقل
  على آلة يشكوا هلوان حريبها  العصى فأصبحوا حلوناهم حلو 

   :)٣(وقوله
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١٩/٧٥/٢٨٦-١٧ املفضليات )١(
  .٧١٦، ٥٢٦ : والبيتان تقدما ص ١٥/٩٦/٣٣٢-١٤املفضليات ) ٢(
  .٥٢٧ وتقدما ص ٢١/٩٩/٣٤٨-٢٠ املفضليات )٣(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٦٣

  ألصقنهم بدعائم املتخيــــم   بطةخ بين كالب  خبطنولقد
  بقناً تعاوره األلف مقـــــوم   صلقة كعباً قبل ذلك لقنوص

وزاد عليها واو   ) أفعل وفعل ( العبدي صيغة الفعل املاضي      قوقد كرر اهلمز  
   :)١(اجلماعة ونون الوقاية مع ياء املتكلم فقال

  

   وما رجلت من شعث    يرجلوِنقد  
ــوِن ــالوا أميــا رجــليورفع    وق
   فتية من خريهـم نـسباً      وأرسلوا

  

   ثيابــاً غــري أخــالقيِنوألبـسو   
   كـأين طـي خمـراق      يوأدرجوِن

  ليسندوا يف ضريح الترب أطبـاق     
  

فأشطر البيتني األولني ذات نغمة متقاربة النغمة، لكن كل شطرين          
والعجزان جاء علـى    " فعلوين"منهما اتفقا متاماً الصدران جاء على صيغة        

يـة ويـاء   وحلقهما صدر البيت الثالث حبذف نـون الوقا " أفعلوين"صيغة  
املتكلم، فهذا االنسجام يف اجلرس عامل مهم يف تدرج الصورة وتثبيتها يف            

  .الذهن 
ومن تكرار الصيغة عطف بعض الصيغ على نسق واحد سواء           -٣

  .، وقد يكون يف عدد من األبيات بالفاء أو الواو يف بيت واحٍد
   :)٢(ومنه قول األخنس بن شهاب يصب إكرامهم خليلهم

  وازبشفهن من التعداد قب    مثلها ويصبحن  أحالباًفيغبض
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٨ : ، وقد تقدمت ص٤/٨٠/٣٠٠-٢فضليات  امل)١(
  .٣٨٧:  وتقدم ص٢٠/٤١/٢٠٦ املفضليات )٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٦٤

يف صدر البيت مرتني، وزاد مجال تكرارهـا        ) يفعلن(فكرر صيغة   
فاجتمع تكـرار   " يصبحن مثلها " "يغبقن أحالباً "تقسيم البيت إىل مقطعني     

  .وتقسيم 
   :)١( يف قولهىومن أمجل هذا النوع تكرار الشنفر

  تفول استقلتوراً ففقضت أم     صبحتأ فأمست فباتتي ما بعيِن
....  

  فلو جن إنسانٌ من احلسن جنت    وأكملت اسبكرت ووجلت فدقت
ـ فهذا الترابط بني هذه اجلمل ذات اإليقاع املتقارب،          واه هـذا   ق

العطف إما بالفاء يف البيت األول أو الواو يف البيت الثاين، وزاد حسنه تاء              
ع كل دقة صـوتية، فتعطـي   م) احملبوبة(، اليت تعيد صورة ةالتأنيث املتكرر 
  .الصفة جتسيداً، واإليقاع حالوة الفعل حضوراً، و

وجند لدى املثقب العبدي صوراً من ذلك وإن كانت أقل مما لدى            
   :)٢(، ومنها قوله يصف الظعائنىالشنفر

   الوصاوص للعيــــونوثقنب   أخرى وسدلن بكلة ظهرن

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٧٦١، ١٣٧: والبيت الثاين تقدم ص١٠٩-١٠٨/ ٢٠/ ١٢، ٣ املفضليات)١(
. أرخـني   : سدلن  . ستر رقيق : ة، ِكل ٢٨٩/ ٧٦/ ١٧،  ١٣،  ١١ املفضليات   )٢(

: كـنن . الرباقع واحدها وصواص: الوصاوص. شققن وهو اخلرق النافذ : ثقنب
  .قيلولة : قائلة. مااطمأن منها : غيباً. ماارتفع من األرض: رباوة. سترن 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٦٥

.....  
  بشر املصونمن األجياد وال   أخــرى وكننأرين حماسناً 

.....  
  فلم يرجعن قائلةً حلــــــني    غيبـــاً وهبطن رباوة علون

فتكراره جاء على نسق واحد يف الصيغة، ويف موقعه من الـشطر،            
زمنية يقوي اإليقاع وحيسن موضعه، حيث تتردد النغمة يف حلظة           وهذا ما 

  .واحدة، عند قراءة كل بيت 
كرار ومنها وصفه حلظة    ويف مفضلية أيب ذؤيب شواهد من هذا الت       

  :)١(شعور محار الوحش وأتنه بالصائد، وإطالقه أسهمه عليها
  

ـ  وامترسـت  نونفـر ه  فنكرن   ه ب
   مـن جنـود عـائطٍ      فأنفذ فرمى

   لـه أقـراب هـذا رائغـاً    فبـدا 
   صـاعدياً مطحـراً    فـأحلق  فرمى

ــدهنف ــوفهن أب ــارب حت   فه
  

        سطعاء هاديـة وهـاٍد جرشـع  
   وريـشه متـصمع    فخـر سهماً،  
   يف الكنانـة يرجـع     ثفعيعجالً،  

  ت عليه األضـلع   فاشتملبالكشح،  
ـ  ــارك متجعجـ ــه أو ب   عبذمائ

  

فالشاعر كان حريصاً على العطف بالفاء لداللتها على التعقيـب،          
فصدر أبياته األربعة املتقدمة ا، مع حرصه على تكرار الصيغة، فجـاءت            

 للفـاء علـى     األبيات ذا التكرار ذات إيقاع يشد األنتباه، فكان معينـاً         
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٤: وتقدمت ص . ٤٢٥-٣٥/١٢٦/٤٢٤-٣١ املفضليات )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٦٦

وبني " وتفرن" نكرن"عملها، لقد وحد بني األفعال يف صيغها، فوازن بني          
 "أنفـذ "مع توافقها يف املوقع من الشطر، ومثلـها         " رمى"  "بدا"  "دمى"

  " .اشتملت "  "عيث" خر"و " أحلق
وهكذا جاءت األبيات ذا التساوق آخذه صـيغتها املتكـررة يف           

  .بط املشهد، وعدم انفكاك أجزائه أعناق بعضها، مما يشعرك بترا
  .ث أنواع اإليقاع يقع يف الطباق وثال

 هكذا صـنفه البالغيـون وعرفـه    -الطباق من احملسنات املعنوية  
 )١ ()اجلمع بني املتضادين، أي معنيني متقـابلني يف اجلملـة     (اخلطيب بأنه   

 واحدة هي األظهر، وإال فإنه حمسن لفظـي فيـه   ةوهم نظروا إليه من جه 
عض مايف اجلناس والتكرار من اجلرس، وهو يف التكرار ألصق خاصـة يف             ب

فإنه تكرار لفظي ظاهر، ويف بعض أنواع       ) أعلم  ال –أعلم  (طباق السلب   
 ــــــــــــــــــــــــ

 -ليـل  : امسني مثل: نوع واحد ويكون الطباق إما بلفظني من ٤٧٧  اإليضاح   )١(
:  عليها وإما بلفظني من نـوعني        -هلا  : تؤيت ترتع، أو حرفني   : ار، أو فعلني  

 مـن  ١٢٥ بعض آيـة  }أومن كان ميتاً فأحييناه{اسم وفعل كقوله تعاىل  
أشداء {: ويلحق به شيئان ماعدل به عن مضاده إىل سببه مثل  . سورة األنعام   

 من سورة الفتح، فـإن الرمحـة        ٢٩عض اآلية    ب } على الكفار رمحاء بينهم   
  :إيهام التضاد مثل : وثانيهما . مسبب لللني، الذي هو ضد الشدة
له منظر يف العني أبيض ناصع   ولكنه يف القلب أسود أسفع  

  .٤٨٥ - ٤٧٧يضاح إلانظر ا
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٦٧

  ) . يذل- أصبح، يعز - أمسى(منه تكرار للصيغة مثل 
يقع للذهن من تردد وتنقل بـني        وفيه تردد جرس خفي، وهو ما     

أشار إليـه الـدكتور      جرساً متنوعاً ولعله ما   املعنني املتضادين، مما يعطي     
من املهم أن نتبني الفرق بني الطباق واجلناس من حيث          : ()١(الطيب بقوله 

جوهرمها وسنخهما يف طبيعة الصناعة الشعرية واجلرس اللفظي، فاجلنـاس          
عامل يظهر أثره يف وحدة اجلرس، والطباق عامل يظهر أثره يف تنويع هذه             

  ) .الوحدة 
الطيب يف عده الطباق من أسس اإليقاع يف الشعر العـريب           / ن د وقد أحس 

   .)٢(وأحد أركان الرنني فيه
كان من شواهد املقابلة ألا ملدة       وسأدرج حتت مصطلح الطباق ما    

   .)٣(طباقات يف مجلتني، وهو مذهب ابن األثري حيث مل يفرق بينهما

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩٥/ ٢..   املرشد )١(
  .٢/٤٩٤  السابق ) ٢(
ن يسمى الطباق باملقابلة، كما رأى ذلك       ، بل رجح أ   ٣/١٧٢..   املثل السائر     )٣(

ولك : (الطباق املركب، وذلك قوله   (الطيب فعد املقابلة من أنواعه ومساها       / د
إن الطباق املركب هو ماأراده النقاد القدماء مـن لفـظ           : إن شئت أن تقول   

املرشـد  ) ملقابلـة يف الطبـاق    املقابلة، أليس ابن رشيق يزعم أن أكثر ماتقع ا        
٢/٦٧٣.  
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٦٨

وهـو  ) اجطباق االزدو (الطيب  /  هو مامساه د   الطّباقوأمجل أنواع   
روعي فيه وزن الكلمة العروضي أو الصريف أو التركييب أي موضعها من             ما

   .)١(الشطر
  .ويف املفضليات منه شواهد كثرية، فهو أكثر أنواع الطباق شيوعاً 

   :)٢(ومنه قول املثقب العبدي
   مييينخالفك ماوصلت ا   ـــــيمشالـ فإين لو ختالفين

.......  
  من األجياد والبشر املصون  ـــرى  أخـوكنن حماسناً أرين

......  
  فلم يرجعن قائلة حليــــن        ـاًغيبــن هبط وباوة رلونع

......  
  مسيينأو  غثي فأعرف منك            فإما أن تكون أخي حبـــق

.....  
  يأريد اخلري أيهما يلينــــ    ــراًأدري إذا ميمت أمـ وما
  يبتغينــي هور الذي شأم ال    أبتغيـــــه أنا الذي أأخلري

 الشاعر فيه وزن الكلمة     ىففي األبيات السابقة طباق ازدواجي راع     
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٦٧٤املرشد   )١(
  بعضها  وقد تقدم  ٢٩٢-٧٦/٢٨٨/ ٤٥-٤٤،  ٤٢ ،١٧،  ١٣،  ٣  املفضليات    )٢(

  .٨٦٥: ص
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٦٩

حيث وقعتا آخر الشطرين    "  مييين -مشايل  "إما التركييب والعروضي كما يف      
فقد وقعتا يف صـور  "  كنن-أرين : "ومثلهما. وعلى وزن عروضي واحد  

التركيـب والـصيغة    ومثلـهما يف    . اجلملتني وعلى وزن عروضي واحد      
طباق (ويف هاتني اجلملتني    "  هبطن -علون  "الصرفية والنحوية والعروضية    

لكن لـيس بـني     " هبطن غيباً "و  " علون رباوة "حيث قابل بني    ) مركب
  .تركيبة حيث وقعتا آخر اجلملتني إال املوازنة ال" غيباً"و " رباوة"

ـ    "  مسيين -غثي  "كما يف قوله     ة فيـه   طباق ازدواج جاءت املوازن
  .وع الكلمتني معطوفني آخر الشطر بالتركيب، لوق

  :ابلة بني ثالث كلمات يف كل شطر ويف البيت األخري مق
ويتمثل إبداع الشاعر يف    " يبتغيين= هو، أبتغيه   =الشر، أنا = اخلري" 

ـ   ، فهو برقاب بعضه بعضه  خذ  قد أ جميئه بالطباق متساوقاً       وال ب غري جمتل
ابقتني ل الكمتني املط  ختة يف املوازنة، فلم     متكلف، مع إحسان للرصف ودق    

  .من أحد املوازين الثالثة
   :)١(ن منقذ بعضاً من األمثلة الطباقية جاءت يف قوله بوجند للمرار

  

ــرف ــال أع ــق ف ــره احل ــر     أنك ــري عق ــس غ ــاليب أن   وك

 ــــــــــــــــــــــــ
 واألبيـات   ٩٣-٨٨/ ١٦/ ٩٣،  ٩١-٩٠،  ٧٢،  ٥٤ -٥٢،  ٥٠  املفضليات    )١(

  .٨١٥ : صتقدمت
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٧٠

ــره  ــا ينك ــاس فم ــر الن   مكث
  أنكرـا  الـدار أم     عرفـت هل  

ــر ــه رج ــا عثنون  ــسيل    ال
  فهي هيفـاء هـضيم كـشحها      

  اصـور صورة الـشمس علـى      
ــست   ــركتين ل ــاحليت    والب

   عنــدهاوشــفائي دائــيوهــي 
  

       ـرمن أسيف يبتغـي اخلـري وح  
ـ     تىعبقرسبــني تــرباك فشـ

ــر مـــداليجوتعفتـــها    بكـ
ــؤتزر ــشد امل ــث ي ــة حي   فخم

ــذر مشــس أو تغــربكلمــا    ت
  ــرب ــاة فق ــي حي ــت الق   مي
 ــسر ــوي ع ــو مل ــه فه   همنعت

  

يقارن جبمال أبيـات املثقـب ألن        ي ال واحلقيقة أن مجاهلا اإليقاع   
وإن "  أنكـرت  -عرفت  " و  "  أنكر -أعرف  "املوازنة بينها ضعيفة إال يف      

 مع كونه متـأخراً وصـاحب   -كان طباقاً مكرراً، لكنين ألتمس له عذراً  
يساعده على الوزن الدقيق للكلمـات       صنعة أن البحر الذي نظم عليه ال      

حبر الوافر الذي اختاره املثقب فهو حبر      املطابقة من حيث التركيب، خبالف      
   .)١ ()رد األمور بعضها إىل بعض واإلكثار من املطابقة اخلطابية(يتطلب 

والشيء الذي لفت نظري يف قصيدة املرار هذه هو إيهامه املـستمع بأنـه       
إذ يـأيت بكلمـتني     . يطابق بني الكمات بينما هو يأيت ا مؤكدة لبعضها        

 منهما منفية، فتكون موافقة لألوىل ذا النفي وذلك         متضادتني، لكن الثانية  
  :مثل قوله يف أول بيت من األبيات السابقة
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٧٦  املرشد )١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٧١

  وكاليب أنس غري عقر  .............................
فكون الكلب عقوراً، يعين أنه متوحشاً، فهي كلمة تضاد الوصف          

  .أي أنس " غري عقر"كنه نفى فقال ل" أنس"األول 
هام طباق، وفيه تكرار أي وكاليب أنس أنس وله         وهذا يف نظري إي   

   :)١(بيتان جاءا على هذا النمط مها قوله
  وطعمن العيش حلواً غري مر  يتزاورتن كتقطاء القطـــــا 

......  
  يف لبان بادن غري قفــــــر  م ينيب درعها مثل أنف الر

لكن أسلوب النفـي    " قفر"تضاد  " بادن"و  " مر"تضاد  " حلو"فـ  
  . لألوىل اًمة الثانية جعلها تكرارل الكلقب

خيلو من تنوع وحدة اجلرس اليت هي مثرة الطبـاق،         وهذا اإلام ال  
د الفكـر بـني     وهو ترد " اإليقاع الذهين "ميكن أن أمسيه     خيلو من ما   وال

  .املعنيني املتضادين
وجند الشعراء يعدولن عن الطباق ذي اجلرس والوقع احلـسن إىل           

لوزن والقافية أو لعدم مطاوعة اللغة هلم ، أو ملعىن أدق ومن            مقارب له إما ل   
  :)٢(ذلك قول ثعلبة بن صعري

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٧٣١:  وتقدم ص.٨٨-٦٠،٧١،١٦/٨٩  املفضليات )١(
  .١٢٩ - ١٢٨/ ٢٤ / ١،٥املفضليات )  ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٧٢

  افِرهل عند عمرة من بتات مـس      
  يـدوم وصـاهلا    وأرى الغواين ال  

  

ــروٍح   ــة مت ــاكِرذي حاج    أو ب
  أبــداً علــى عــسر وال ملياســِر

  

اهلا لغة ألجل   الستثق" متروح"املقابلة لـ   ) مبتكر(فعدل عن صيغة    
  . أيضاً -قافية ال

ألجل الـوزن والقافيـة،   " عسر"املقابلة لـ  ) يسر(كما عدل عن    
معىن دقيق، فإن من مل يدم ودها لصاحب اخللـق          " مياسر"وألن يف كلمة    

احلسن واخلري الوفري، فما سواه من باب أوىل، وهـذا املعـىن يف صـيغة               
 ختص الرجـل  " مياس"حيث إن كلمة    " يسر"أخص منه يف صيغة     " مياسر"

أو تشمله وتشمل غريه دون     يفهم منها إال املعيشة فقط،       فقد ال " يسر"أما  
  .ختصيص 

   :)١(ومثلهما قول سالمة بن جندل يصف خيل قومه
   بواته دار حمروِبوذي غىن      جربت  كم من فقري بإذن اهللا قد

فقد قابل بني الشطر األول والشطر الثاين، وإن كانـت املقابلـة            
بوات دار حمروب   "و  " جربت"أما بني   " غين"و  " فقري"أظهرت يف كل من     

" وذي غىن بإذن اهللا قـد كـسرت       "فإا غري ظاهرة، وهو يريد أن يقول        
والكسر نتيجة حتمية للدار اليت استقر فيها وهي دار الفقري، فـإن الفقـري        

  .قد جربت: ر، ولذا قال فيه أوالًمكسو
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٣:  وتقدم ص٢١/٢٢/١٢٢  املفضليات )١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٧٣

 هكذا لو يستقيم  وقد يكون الطباق بينهما على هيئة عكسية أخرى       
  :وزناً

  وذي غين بوأته دار حمروب  كم من فقري بواته دار غين 
  

  ."دار غين ، ودار حمروب"قابل بني فيت
  

تقدم جند أن القيم الصوتية اليت اعتمد عليها الشعراء          ومن خالل ما  
يقاع الكلمـات وجـرس     إيف صياغتهم الشعرية تتمثل يف حرصهم على        

واحدة أو بني عدة كلمـات، ومظـاهر هـذا    احلروف سواء يف الكلمة ال   
  :جليلة يف ثالثة من فنون البديع االهتمام بدت 

اجلناس والتكرار والطباق، وإن كان التكرار مبفهومه الواسع يشمل         
هو إال تكرار إما للكلمة أو حلروفها أو         النوعني اآلخرين، إذ كل منهما ما     

 من احملسنات البديعية كما     بل إنه سر جناح الكثري    (للمعىن مبثله أو بنقيضه،     
هي احلال يف العكس والتفريق، واجلمع مع التفريـق، ورد العجـز علـى      

  .)١()إنه أساس اإليقاع جبميع صوره) الصدر
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١١٨-١١٧  معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب وهبه وشريكه ) ١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٧٤

  )١( التناسق -٣
التناسق هو اختيار املادة املكونة للصورة وإحكام سبكها يف قالبـها    

يف  ا األدباء ويتفـاوت      الفين، فهو سر من أسرار عملية النظم اليت يتمايز        
  .إدراك أعلى درجاا البلغاء 

 ــــــــــــــــــــــــ
  يف التراث النقدي ولدى النقاد احملدثني مصطلحات متقاربة من هذا املـصطلح      )١(

وجنـده لـدى أيب هـالل يف        ) حسن التأليف : (تؤدي مفهومه وداللته منها   
 ولدى ابن سنان يف سـر       ١/٤٢٥، ولدى اآلمدي يف املوازنة      ١٦١ الصناعتني
لدى حازم القرطـاجين يف منـهاج       ) التالؤم والتناسب (، ومنها   ٩٥الفصاحة  

، ٢٥٤  وقد اقتفى أثره أمحد الشايب يف أصول النقـد ص             ٢٠١،  ١١البلغاء  
جابر عصفور يف كتابـه     / ، ود ١١٣شوقي ضيف يف كتابه النقد األديب       / ود

 ، ومنها مصطلح ١٥٣ومنها األتالف لدى قدامه يف نقد الشعر      . الشعرمفهوم  
االنسجام وهو معدود من انواع البديع لدى صفي الدين احللـي يف شـرح              

  .٢٦٤الكفاية البديعية 
وكل هذه املصطلحات تدرس إمجاالً حتت مقاييس اللفظ واملعىن، ويف نظريـة            

ة الشعرية ، انظر مقمة شرح      عمود الشعر ويف نظرية النظم ويف مباحث الصياغ       
 ومبحث نظم الكالم    ٢٠٨،٤٠٨غنيمي هالل   / ديوان النقد األديب احلديث د    

 ، واملصطلح الذي ارتضيه أعاله مـصطلح  ٧٠لدى أمحد أمني يف النقد األديب       
.  يف القرآن الكرمي      يف كتابه التصوير الفين    - رمحه اهللا    -سيد قطب   / أشاعه د 

  .٧٢انظره ص 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٧٥

شك أن بلوغ الذروة يف حسن التنسيق أمر بعيد املنال، قلمـا             وال
قلمـا حـازه    يصل إليه شاعر، وإن وصل إليه، ففي جزئية من قصيدته، و          

  .شاعر يف قصيدة واحدة 
 جعل للنقاد مقاالً ومطاعن يف شـعر الفحـول،          قدوعدم بلوغه   

  .هو مظهر من مظاهر الضعف البشري ن هم دوم، وفكيف مب
وقد وضع النقاد أسساً للشعراء يسريون عليها ليكتمل هلـم عقـد    

   :)١(النظم ومن ذلك قول ابن طباطبا
ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته، ويقف علـى           (

 فيها،  حسن جتاوره أو قبحه فيالئم بينها، لتنظم له معانيها، ويتصل كالمه          
قد ابتدأ وصفه وبني متامه فصالً من حشو ليس من جنس            جيعل بني ما   وال
هو فيه، فينسى السامع املعىن الذي يسوق القول إليه، كما أنه حيترز من              ما

حيجز بينها وبني متامهـا   ذلك يف كل بيت فال يباعد كلمة عن أختها، وال         
ا اتفـق للـشاعر     قبله، فرمب  يشاكل ما : حبشو يشينها، ويتفقد كل مصراع    

لك إال لـذ آلخر، فال يتنبه  ا بيتان يضع مصراع كل واحد منهما يف موضع       
  ) .من دق نظره، ولطف فهمه

فهذه دعوة من أحد هؤالء النقاء إىل مراعـاة هيكـل القـصيدة             
 مراعـاة   وخطوات بنائها، وأن يكون الشاعر دقيق النظر ثاقب الذهن يف         

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٤طبا  والنص يف كتابه عيار الشعر   ابن طبا)١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٧٦

  .تالؤم ألفاظه ومعانيها 
يعين الوحدة العضوية التامة للقصيدة مبفهومنا احلديث،        والتناسق ال 

  .تسهم يف متاسك القصيدة ووحدا وإن كان خطوة 
فهو مصطلح يراعي املناسبة فيما بني األلفاظ معاً، وفيما بينها وبني           

  .وفيما بني املعاين بعضها بعضاً املعاين، 
راؤها يف  ويف املفضليات مناذج من الصور الفنية الرائعة اجتهد شـع         

تنسيقها وإحكامها، ومنها هذه الصورة اليت رمسها بشامة بن الغدير لناقتـه        
   :)١(يف نسق فريد، حيث قال

  

ــذعورةٌ  ــت  م ــت قل   إذا أقبل
ــشحونةٌ ــت م ــرت قل   وإن أدب
ـ         وإن أعرضت راء فيهـا البـصي
ــبعها  ــائراً ض ــرحاً م ــداً س   ي
  اوعوجــاً تنــاطحن حتــت املطــ

  

  من الرمد تلحـق هيقـاً ذمـوال         
  عـاً جفــوال   لْ هلا الريح قِ   أطاع
ــ ــرـ ــاال يكلف ــيه م   ال أن يف
  سوم وتقــدم رجــالً زجــوالًتــ

  والوــدي ــن مــشاشاً كهــ
  

ففي األبيات تناسق معنوي وتناسق لفظي يدل على عناية الـشاعر           
سفر شاق ورحلة  بصورته اليت يريد تركيبها هلذه الناقة املختارة ملا يزمع من           

  .بعيدة مضيئة 

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٦٧٦، ٢٦٧:  وتقدمت ص٢٤/١٠/٥٨-٢٠  املفضليات )١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٧٧

ف خالل وصف مطول بلغ تسعة عشر بيتاً، بـدأه          وجاء هذا لوص  
بوصف جزئي ألعضائها وأخالقها، أعقبه بوصف سرعتها، وهيئتها العامة         

، وكان من هذا الوصف هذه األبيات اليت        احال السري، إذ به تتبني أصالته     
ميكن أن تتـصور     عليها من ثالث جهات، هي ما     ) اتهعدس(سلط الشاعر   

إدبارها وجهة تعرضها، فالتقط هلا من كل جهة        خالهلا؛ جهة إقباهلا وجهة     
صورة موجزة ملاحة، لكنها مليئة باملعاين، مفعمة بالـدالالت اعتمـد يف            
رمسها على الصورة البيانية بني تشبيه مرشح وكناية عن صفة، بـل عـن              

  .صفات عدة تبلغ ا ذروة الكمال 
وملزيد من إيضاح الصورة ركز على عرض بعض مظـاهر هـذا            

 إال أن يفيض، فيخلـد،       الذي أوحت به الكناية، ألنه كمال يأىب       الكمال
ين على أضالعها القوية    فخص منها حركة يديها ورجليها ومتام هيكلها املب       

  .احملكمة 
ومظاهر هذا التناسق املعنوي يف املقابلة بني اإلقبـال واإلدبـار مث            

قل فعرض هيئتها عن    انتقاله إىل اجلنبني، فبدأ باملقدمة مث يئتها مدبرة مث انت         
 تساع، عرض أشهر ما اجنب، وملا كانت الصورة اجلانبية فيها إمجال وفيها         

يتركـب   يلفت النظر فيها من حركة اليدين وتقابلها حركة الرجلني وما         
  .هيكل مبين على جسور هي أضالعها بينهما من 

 وهو مايـسمى    - املعنوي تقوية صورة املشبه به       قومن هذا التناس  
 لتصدق املشاة، ويف الصورة الكناية عمومية الداللة الصادرة من    -الترشيح
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٧٨

فالنظرة إليها عن عرض صـادرة  " يكلفه أن يفيال ال ما"رجل حاذق بصري   
يب، وكـل   من رجل خبري، واملوصوف غاية يف الكمال، إذا النظرة لن خت          

  .دالالا صائبة مسددة 
  :ومتثل التناسق اللفظي بعدة صور منها 

ق املتتابع يف ثالثة أبيات يف موضع واحد من كل بيـت             الطبا -١
ومها صفتان متـثالن جهـة   )  أدبرت -أقبلت  (فجاء كعقد مفصل جبواهر     

)  رجـالً  -يـداً   (وهناك طباق آخر بني     ) . أعرضت( تطابق   الطول اليت 
  .الن اجلهتني األمامية واخللفية واللتان متث
ة ويف موضـع    تكرار ألفاظ متـشا   :  التكرار وله عدة صور      -٢

  .يف بيتني " وإن"يف بيتني " قلت"متماثل من كل بيت 
الذي جاء يف الطباق، وتكرار صيغة      ) أفعلت(وهناك تكرار صيغة    

  " .اً جفوالًعقل"و " يقاً ذموالًه"يف بيتني ) فعالً فعوالً(
وجند هذه السمة بارزة يف شعر ربيعة بن مقروم الضيب فهـا هـو              

قاالً لطيفاً إىل مدح ممدوحه الـذي خيـتم بـه       قل منها انت  تيصف ناقته وين  
   :)١(القصيدة وذلك قوله

 ــــــــــــــــــــــــ
. ناقة متجاسـرة يف سـريها     : جسرة   . ٢١٤-١٤/٤٣/٢١٣-٥  املفضليات    )١(

. الـصحاري : البيدا. سرت عليها : أعملتها. أخفافها: منامسها. طويلة: حرج
. قفر: مهمه. شديدة : صيخودا. صوا وهليبها: أجيج النار. شدة احلر  : وديقة

= 
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٧٩

  

ـ        هاموجسرة حرج تـدمي مناِس
ــه ــاً تكلف ــرأت حق ــها ف   كلفت

   يخشى اهلالك بـه    ٍفذَيف مهمٍة قَ  
   هلـا   قلـت   األبـن  ملا تشكت إيلَّ  

ـ        ما مل أالق امـرأ جـزالً مواهبه  
 ـ     وقد مسعت   م بقوٍم حيمـدون فل

ــاً وال وال ــرباً ل عفاف ــٍةص   نائب
   موجود عليـه وال    لم احل كحلم ال

  وقد سبقت بغايات اجليـاد وقـد      
  هذا ثنائي مبا أوليت مـن حـسنٍ       

  

  أعملتها يب حـىت تقطـع البيـدا         
   صـيخودا   النـارِ  وديقة كـأجيجِ  

  أصداؤه مـاتين بالليـل تغريـدا      
  مل ألـق مـسعوداً     تسترحيني ما  ال

   حممـودا   الباعِ  الفناء رحيب  سهلَ
جـودا  مـاً وال  حل  مبثلك ال  أمسع  
  ئ عنك الباطـل الـسيدا     بأن وما

  ك يف األقوام منكـودا    ؤيلفى عطا 
  أشبهت آباءك الصيد الـصناديدا    

  ادالزلت عوض، قرير العني حمسو    
  

  .ففي صور هذه األبيات انسجام وتساوق، آخذة برقاب بعضها
فقد وصف الناقة بالصرب والقوة والعزم ليكون ذلك مصدقاً لصربها علـى            

 =  ــــــــــــــــــــــــ
: تغريـدا . ماتقصر: ماتين. مجع صدى وهو ذكر البوم    : أصداؤه. بعيد: قذف
ممدوحه من بين السيد بن مالك بن بكر وهم         : مسعوداً. اإلعياء: األين. تصويتا

حمقود عليه لعـدم  :  موجود عليه٢٠٤من بين ضبة انظر مجهرة أنساب العرب  
مثل ضربه أي سـبقت     : غايات اجلياد . خري فيه   ال اًكثرينكداً  : منكوداً. طيشه

مجع : الصناديدا  . مجع أصيد وهو املتكرب   : الصيد  . إىل كل أمد ويف كل جمال     
  .أي عوض الدهر : بالضم وبالفتح: عوض. صنديد وهو الداهية الشجعان
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٨٠

خيشى : "والكنايتني  " كأجيج النار "ق اليت أشار إليها بالتشبيه      أهوال الطري 
يعين عدم تصرب، ولكنه ضجر مؤقـت         ال "تشكيها"و.." تينأصداؤه ما .. 

أعطى الشاعر نقلة خيالية خاطب من خالهلا ناقته وإن مل تكـن خماطبـة              
حمسوسه، لكنها معايشة نفسية من الشاعر لناقته، كما اسـتثمرها ـذا            

دوحه كرجـل كـرمي     ومنه بدأ بصورة مم   ..." قلت هلا   "حلسن  التخلص ا 
  .شجاع حليم مطاع

وقد اجتهد الشاعر يف تنسيق هذه الصورة عن طريـق الكنايـات            
 رحيب  - سهل الفناء    -جزالً مواهبه   "املتتابعة كحبات در يف عقد منظوم       

مث بوصفه املفصل لبعض أخالقياته اليت مل يسمع الـشاعر          "  حممودا -الباع  
وجـاءت  " صرباً  ال –عفافاً    ال –جودا    ال –حلماً   ال"تصاف أحد ا    با

ركز الشاعر بعده   " مل أمسع مبثلك  "هذه الصفات اجلزئية بعد نفي للمشاة       
ء، فكان ملمدوحه قـصب  على أشهر صفات الرياسة اليت يتبارى ا الزعما 

  .السبق ا 
ن ذلك منه وقد خشي الشاعر أن يتهم باملبالغة أو الكذب فصرح بأ      

عـاد  .." ئ عنك الباطل  بنوما أ " لزعامة مزعومة،    ليس باطالً، وال تروجياً   
لل سبب ذلك بأن أخالقه غاية يف الكمال فحلمه يف موضعه،           ععلى أثره م  

  .وعطاؤه جم وفري .  يؤاخذ عليه ومل يطش حىت
وكختام للقصيدة عاد الشاعر فجمع صفات الشاعر حتـت بيـت     

بلغ الكمال يف كل خلق، فأدرك راية كل جمد وبلغ          أشار به إىل أن ممدوحه      
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٨١

وهـو يف ذلـك   " " وقد سبقت بغايات اجلياد"اية كل سباق إىل مكرمة  
  ."أشبهت آبائك الصيد الصناديدا"ء جيري على سنن آبائه الشجعان الكرما

الزلت "ختم على إثره القصيدة ذا الدعاء الذي يتناسب والرئاسة          
  .على بلوغك أعلى الدرجات "  حمسودا-ني  قرير الع- الدهر -عوض 
  .ه معان متالمحة وأبيات متالئمة فهذ

فألفاظه ناسبت بعضها، فحينما وصف الناقة والصحراء مبا يناسبها         
مهمٍه  "- "صيخودا... وديقة كأجيج   " "جسرة حرج "من القوة  والقسوة     

  ..." .أصداؤه ... تذف 
ه، فال جتد لفظة نابية، كما      وحينما باألخالق النبيلة الن قياد ألفاظ     

 والتقسيم واجلناس وحـسن   ي بالتكرار واستعان على التناسق اللفظي واملعن    
  .التخلص 

..." وال... ال  .." " مـامل أالق    " "مامل ألق مسعودا  "فمن تكراره   
  .مرتني ..." وقد . "ست مرات

فكلها جاءت علـى  "  صربا- جوداً -حلماً : "ومن تكرار الصيغة  
وصـيغة  "  منكـود  -موجود  "وكذا تكرار صيغة مفعول يف      " فعالً"صيغة  

  " . أشبهت-سبقت "يف )  أفعلت-لت فع(
 - رحيـب البـاع      - سهل الفناء    -جزالً مواهبه   "ومن التقسيم   

حيث قسم البيت إىل مقاطع موسيقية متوائمة جاءت على نسق،          " حمموداً
  ." صرباً   ال–عفافاً   ال–جوداً   ال–حلماً  ال"ومثلها 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٨٢

 -الـصيد   "و  "  أالق - ألـق " و  " كلفتها تكلفة   : "ومن اجلناس   
  ".الصناديدا

وللمرقش األكرب هذه الصور الفخرية اليت عرضها أمام حمبوبته خولة 
مباهياً هلا مبا أودعها من معان وصور فخرية جاءت متناسقة، بدأها بالفخر            

 وهـذا يف    - اهلنيلذي يلحقهن التمتع باخلمر حال اجل     بالتمتع بالنساء وا  
نظرهم مما يفتخر به، مث انتقل اىل الفخر ببعض أعمال اجلد املقابلة ألعمال             
اللهو،  ومنها خوض غمرات احلروب وركوب اخليل ، وعـزة القبيلـة ،          

  : )١(وذلك قوله

   حـرةٍ  يدريك ربـت    ما خولُ يا
 ـ  مالكَ قد بت ه  ـةٍ  ا وشـاربري   
   شـهدا   اجلنـوبِ   نسج ومغريٍة

 ـ مبحالٍة ت    بطرفهـا  الـذباب  صِق
ــس ــٍةاء ذات عريكــسبيبة ال   الل

  هال سألت بنـا فـوارس وائـل       
    ى احلـص  ولنحن أكثرها إذا عـد  

  

   حيهــا ونــسائها كرميــٍةخــوٍد  
   بـسبائها   كرميـةٍ  قبل الـصباحِ  

  هـا واِئلَمتضي سـوابقها علـى غُ     
معامتهـا علـى مطوائهـا      خلقت   

    دي اجلياد غداة غـب  لقائهـا   
ــدا ــرعها إىل أع ــنحن أس   ئهافل

  اولنــا فواضــلها وجمــد لوائهــ
  

ا صـيغت   أ كما   - كما أسلفنا    -فصور األبيات متسلسة املعاين     
يف ألفاظ متناسقة، استعان بالتكرار واجلناس، واملفردات القصرية وعطـف          

  :تنكري املفيد التعظيم والتكثرياخلاص على العام، وال
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٧: ، وقد تقدم بعضها يف ص٢٣٥-١١/٥١/٢٣٤-٥املفضليات   ) ١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٨٣

 صـيغة   مرتني ، ومن تكرار الصيغة    " لنحن ""كرمية"فمن التكرار   
ومعاقمهـا علـى    " وائهااسوابقها على غ  "وصيغة الشطرين   "  رية -حرة  "

  ". أكثرها-هلا أسرعها كل كلمة قابلت يف صيغتها نظري " مطوائها
  

  " . خود- خولُ: "ومن اجلناس 
  

"  ربة-بت  "و  "  خود - حرة   - ربت   -خول  "واملفردات القصرية   
  " .سائهاحيها ون" اص على العام ومن عطف اخل" نسج"و 

  

تـنكري  ومـن ال  "  حمالةٍ - رية   -حرة  "  املفيد للتعظيم    ومن التنكري 
  " .مغرية"املفيد للتكثري، 

  

وهكذا كان الشعراء حريصني على هذا النسق الفين الذي جيمع بني 
  .ئتالفها وانسجامها اتناسب األلفاظ واألغراض فيكون سبباً يف حسن 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٨٤

  

  الوحدة -رابعاً
صطلحات النقد احلديث اليت نادى ا نقـاد     مصطلح الوحدة من م   

كانت فكرة  (العربية احملدثون من أمثال العقاد، متأثرين باألدب الغريب فقد          
   .)١ ()القصيدة الغربية تسيطر عليهم يف كتابام عن نقد الشعر

وهم يف حديثهم عن الوحدة خمتلفون يف تـسميتها ويف تعريفهـا            
 القدمي فمنهم من يـسميها بالوحـدة        ومقدار تطبيقها على شعرنا العريب    

، )٤(، أو الوحدة الشعرية   )٣(، ومنهم من يسميها بالوحدة الفنية     )٢(العضوية
   .)٥(ومنهم من يفرق بني الوحدة العضوية واملوضوعية

أو ) الوحدة الفنية (وعلى كل حال فأمشل مصطلح هلا هو مصطلح         
  .ة واملوضوعيةفهوم الوحدة العضويالوحدة الشعرية؛ ألنه يدخل حتته م

وحدة املوضوع ووحـدة    (حممد غنيمي هالل بأا     / وقد عرفها د  
يستلزم ذلك من ترتيب الصور واألفكار       املشاعر اليت يثريها املوضوع، وما    

 ــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٧طه أبو كريشه /ديب احلديث تارخيه وقضاياه د  يف النقد األ)١(
  .٣٩٤حممد غنيمي هالل /   انظر النقد األديب احلديث د)٢(
  .١١١طه أبو كريشة /   يف النقد األديب احلديث  د)٣(
طبانه ي ودب/ ، وقضايا النقد األديب د  ٨١ انظر الشعر املعاصر مصطفى السحريت     ) ٤(

١١١.  
   .١١١... أبو كريشهطه / د... ث يف النقد األديب احلدي) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٨٨٥

ترتيباً به تتقدم القصيدة شيئاً فشيئاً حىت تنتهي إىل خامتة يستلزمها ترتيـب             
ة احلية، لكل جـزء     ئياألفكار والصور، على أن تكون أجزاء القصيدة كالب       

وظيفته فيها، ويؤدي بعضها إىل بعض عن طريق التسلـسل يف الـتفكري             
   .)١ ()واملشاعر 

ويف النقد العريب القدمي جند بعض النقاد قد فطن إىل قيم قريبة مـن         
هذا املصطلح، ولكن فهمهم هلا كان أقرب إىل احلرص علـى وصـول أو       

فيما عرضناه عند احلديث عـن      ، ولعل   )٢(التحام األجزاء يف عمود الشعر    
  .يدل على اقتراب بعض نظرام هناك من هذا   ما)٣ ()التناسق(مصطلح 

اشترطه بعـض   لكن الشيء الوحيد الذي مل يشر إليه نقادنا القدامى هو ما   
النقاد احملدثني من وحدة الغرض يف القصيدة، وإلزامهم الشعراء به، ولذلك           

وعرض وخامتة وأثنـوا علـى براعـة        " مقدمة"قسموا القصيدة إىل مطلع     
 يكون يف املقدمة وحتدثوا عن حسن التخلص وهو مـا          االستهالل وهو ما  

   .)٤(يكون من براعة الشاعر عند االنتقال من غرض إىل آخر
 ــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٤  النقد األديب احلديث )١(
  .٣٧٦حممد أمحد العزب /   انظر كتاب عن اللغة واألدب والنقد للدكتور )٢(
  .  من هذا البحث ٨٧٤:   انظر ص )٣(
-٤٣١وكتاب الصناعتني اليب هالل العسكري      . ٤٨  انظر الوساطة للجرجاين      )٤(

انظر وحـدة القـصيدة يف      . ١٥٢البن رشيق   والعمدة  . ٤٦٣-٤٥٢،  ٤٣٧
= 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٨٦

وهذا التقسيم يوحي منهم باالهتمام ببنية القـصيدة، لكـن مـع            
عراء يف  جتويزهم تعدد األغراض فيها؛ ولذلك أثنوا على براعة بعض الـش          

  . غرض حسن ختلصهم وانتقاهلم من غرض إىل
مبفهومـه الـشامل للبنيـة      " الوحدة"ولو حاولنا تطبيق مصطلح     

واألغراض، ملا أمكن تطبيقه على شعرنا العريب مجلة وتفصيالً، وذلك ألن           
يقوم على تصوير خواطر وانفعاالت تولد شـيئاً        (الشعر العريب شعر غنائي     
يعقل أن تولد دفعة واحدة مث       بعاً هلذا امليالد، إذ ال    فشيئاً ويسجلها الشاعر ت   

ومـن  {يقوم الشاعر بوضعها يف الصورة اليت جتمعها يف تالحم وتوحـد،          
األفكار تترتب ترتيباً تنازلياً أو تصاعدياً فال يتأخر فيها سـابق           }  إنَّ الذي

 إن الـسابح يف تأمالتـه ال      ! يتقدم متأخر على متقدم ؟     على مسبوق وال  
كيف تتوارد عليه اخلواطر من كل جانب إا تنثال عليه من كـل             يعرف  

   .)١()يرد عليه شيئاً فشيئاً ميلك إال أن يسجل ما أفق، وهو ال
بيد أن هناك نوعاً من الشعر الغنائي ميكن حتقق هذه الوحدة فيـه             
وهو الشعر الغنائي القائم موضوعه على قصة قصرية ذات بـدء ووسـط             

  .)٢(.واية
 =  ــــــــــــــــــــــــ

/ د... ويف النقد األديب احلـديث  . ٥١حياة جاسم حممد / د... الشعر العريب  
  .١١٣طه أبو كريشه 

   .١٠٩طه أبو كريشه / د..   يف النقد األديب احلديث )١(
  .١٠٤حممد مندور /   النقد والنقاد املعاصرون د)٢(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٨٧

وليس معىن استحالة   ( دة الغرض وتسلسل األحداث فيه    لوحوذلك  
حتقق الوحدة العضوية بصورا املثالية يف الشعر الغنائي أن نقر أن تكـون             

تكاد تتفق يف شيء غري الوزن والقافية، وإمنا ينبغي          القصيدة بدداً متناثراً، ال   
حنجر علـى أفكـاره يف نطـاق         أن نسلم بشيء من احلرية للشاعر وال      

  .)١()حمدود
وهناك أمر ينبغي أن نتنبه له وهو أن شعرنا العريب شعر قائم علـى              

 كتاب حافظ ودواوين منذ أن قاله شـعراؤه         والرواية مل يسجل ومل يضم    
شر العلم والكتابة وبدأ تدوين العلوم يف القرن الثـاين، والروايـة            تحىت ان 

. قصائدمعرضة للنسيان وضياع كثري منه سواء قصائد برمتها أو أبيات من            
وهذا الضياع أو   .  الراوي بترتيب أبيات القصيدة      كما أا معرضة ألن خيلَّ    

التقدمي والتأخري عند الرواية مما يفقد اكتمال عقد الوحدة فيشعرنا بوجود           
  .ثغرات بني أبيات القصيدة 

ولعلنا ذا نلتمس عذراً ملا قد يالحظ على اختالل بعض أبيـات            
  .تا عن طريق الرواية ءاقصائد شعرنا القدمي الذي ج

 ولو حاولنا تطبيق هذا املصطلح على قصائد املفضليات لظهر لنا ما          
  :يلي

- أن هناك عدداً من القصائد ذات موضوع واحـد، وهـي             -١
 ــــــــــــــــــــــــ

   .١١٠ طه أبو كريشه /د...   النقد األديب احلديث )١(
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٨٨٨

 حتكي قصة قصرية، أو تناقش قضية لقـضايا املـوت أو القـصائد       -غالباً
 يف  -ليت هـي     وهذا النوع متثل فيه الوحدة املوضوعية وا       -مثالً-اهلجائية  
  . السبيل األقوى إىل الوحدة العضوية -نظري 

 أن القصائد ذات األغراض املتعددة لقصائد املـدح وقـصائد       -٢
الفخر قد خرج شعراؤها عن دائرة الوحدة املوضوعية؛ لكنها مل خترج عن            
دائرة الوحدة العضوية عامة فإن يف كل قصيدة منها رباط يضم التجربـة             

 أثريي وذا الرباط     واملوسيقى واأللفاظ يف وشاح يف     توالصور واالنفعاال 
  .)١(تكتمل القصيدة، وتدب فيها احلياة

فالوحدة تتحقق  (وهذا القدر من الوحدة كاف يف ترابط القصيدة         
إذا مل يشعر الذوق بالبعد والقطيعة بني الفكـرة والفكـرة أو الـصورة              

حرارة املشاعر، والصورة، كما تتحقق إذا قامت جبانب هذا وحدة الروح و         
فال يبدأ الشاعر قوياً مث يضعف أو فاتراً مث يقوى، فإن ذلك يعـين عـدم                
الصدق، على أن تتجانس الصياغة الفنية يف أسلوب القصيدة حبيث تكون           
على مستوى واحد فال تقوى الصياغة يف جزء منها وتـضعف يف جـزء              

  .)٢()آخر

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٨١.  انظر الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث مصطفى سحريت) ١(
   .١١٠طه /   يف النقد األديب احلديث د)٢(
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٨٨٩

 القدمي بعـدم    كنظرة من يتهم شعرنا العريب     وهذه نظرة معتدلة ال   
  .)١(الوحدة العتماده على وحدة البيت

يعين هذا أن كل القصائد تأيت على هذا النمط من التماسـك             وال
 -العضوي، إذ الشك يف وجود بعض الثغرات يف بعض قصائد املفضليات            

 كما أسلفت إىل الرواية يف جزء كبري منها، كما أن هنـاك             -ومرد ذلك   
  -:نها أسباباً أخرى تؤدي إىل ذلك م

 أن أكثر قصائد املفضليات ذات مناسبات طارئـة كهجـاء أو            -
 ــــــــــــــــــــــــ

ومن ( ومنه قوله  ١٥٥ - ١٥٤شوقي ضيف يف كتابه يف النقد األديب        /   منهم د   )١(
واضـحة  احلق أن القصيدة العربية مل تكن تعرف هذه الوحدة العضوية معرفة            

قبل عصرنا احلديث إال نادراً، ورمبا كان مرجع ذلك إىل تفيـد شـعرائنا يف               
  ..) العصور الوسطى بنموذجها الذي وضعه هلا شعراء العصر اجلاهلي 

ت القصيدة اجلاهلية من أبيات متجاورة متنـاثرة        فوعلى هذا النحو تأل   (وقال  
 بيت وحدة قائمة    كأبيات احلي وخيامه، فكل بيت له حياته واستقالله، وكل        

بنفسها وقلما ظهرت صلة وثيقة بني بيت سابق والحق، وبذلك فقدت تلك            
القصيدة وحدا، المن حيث املوضوعات املتباينة اليت تنتظم فيها فحسب، بل           
أيضاً من حيثث األبيات يف املوضوع الواحد، فهي تتجاور مستقالً بعضها عن            

ي آثـار   فوهو هنا يقت  )  البيت   وهكذا دار النقد والشعر على وحدة     .. بعض  
العريب كله ـذا     يتهم الشعر    يوان؛ لكن العقاد أحصف منه إذ مل      العقاد يف الد  

  .االام كما فعل
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٨٩٠

عتاب أو رثاء أو وعيد وديد، وهذا النمط من القـصيدة تفـرض فيـه               
اخلواطر املتتالية من جراء احلدث على الشاعر عدداً من املعـاين، فينـشغل     

  .بوقعه عن التماسك الفين 
و الذين نبغـوا يف      أا قصائد ليست لفحول الشعراء اجلاهليني أ       -

الشاعرية، وإمنا هي للشعراء املقلني ممن مل يتخذ الشعر مهنة حيكم صـوغه             
 عدا بضع شعراء يظهر عليهم ذلك من أمثال مزرد بن           -للتكسب واملباهاة   

ضرار واملثقب العبدي وعبدة بن الطيب وعلقمة الفحل وبـشر بـن أيب             
  .خازم

طلح الوحدة الفنية   ومع ذا ففي املفضليات قصائد ميكن تطبيق مص       
  :)١(عليها ومنها القصيدة األوىل يف املفضليات وهي قصيدة تأبط شراً

  

ـ       يا   راقعيد مالك من شـوٍق وإب
  يسري على األين واحليان حمتفيـاً      
  

  ومرطيف على األهـوال طـراقِ       
   نفسي فداؤك من سار على سـاقِ      

  

  

 تكونت القصيدة من عدة صور مترابطة تتم بعضها، والتايل منـها          
يفصل بعض جزئيات السابق مما جعلها كعقدة مترابطة اجلوهر لو نزعـت            

  .منه جوهرة واحدة شانتة وذهب تناسقه 
والذي يربط هذه القصيدة هو الصورة األوىل اليت متثلت يف البيتني           

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٥٧٤، ١٩٢:  القصيدة تقدمت متفرقة يف الصفحات )١(
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٨٩١

  .بعده ليفصل جزئياا السابقني، فقد مجعت تلك الصورة املوقف، وجاء ما
سي واحد، هذا املوقف مفرع لعدد     إن هذه القصيدة إطار ملوقف نف     

من املواقف املترابطة، كل موقف صورة، كل صورة مؤلفة من حوادث أو            
  .جزئيات، احلوادث واجلزئيات يف أحكم األوضاع الفنية يف الصورة 

عايشه الشاعر من التفرد واحلنني إىل       هذا املوقف النفسي نتيجة ما    
ليه بصورة الطيف املتقدمـة،     اجلماعة، وانبثاق طبيعي عنه، كان قد رمز إ       

الطيف الذي سرى إليه دون رهبة الليل وأهواله، والبعد وألوائه، فقد فرح            
 كان يشعر به من ضيق نفسي، مث برر ما         به الشاعر ففداه بنفسه لتفرجيه ما     

، وأنه فعل ذلك فراراً من خبـالء قومـه الـذين      ةهو فيه من التفرد والعزل    
اره منهم بفراره من عـدوه، جـاء ذلـك          ناصبوه العداء لكرمه، فشبه فر    

يشعرنا بشجاعته وصـالبته،     بأسلوب القصة الواقعية، ويف هذه القصة ما      
 وهو حينما يفر من الـبخالء  ٨-٣ انظر األبيات -وكل ذلك فخر بنفسه  

إمنا يبحث عن الرجل الكامل ذي اخلالل النبيلة من كرم وحـرص علـى              
 على أنه رئيس مقـدم يف        تدل املعايل مع اتصاف بصفات خلقية وخلقية،     

 رجل كامل مل خيلق ليعيش لنفسه وحده، إمنا خلـق ليعـيش             هقومه، وأن 
 وكان يقصد ـذا     ١٤-٩ انظر األبيات    -لقومه، فيسبقهم إىل الواجبات     

  .الرجل الكامل نفسه
مـل الـذي   مث يعقد مقارنة بني هذا الرجل الكامل وبني الرجل اهل    

  .١٥-١٤ البيتني انظر. خري فيه يعيش لنفسه، ال
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٨٩٢

وبعد هذه املقارنة خيشى أن يظن به سوءاً، وأنه ما هجره قومه إال             
لعدم نفعه وغنائه يف شيء ذي بال، ففخر ألجل ذلك جبـسارته وجلـده              

 ومنها يؤكد هذه احلقيقـة  ١٩-١٦وصربه وسبقه إىل املعايل انظر األبيات    
ظر األبيـات    ان -بسرد موقف حواري دار بينه وبني من قاطعوه من قومه           

 - ويظهر لنا من خالل هذا املوقف احلواري دفاعه عـن املبـدأ          ٢٦-٢٠
 ومتسكه به، وثقتـه بأنـه علـى         -الذي هو الكرم واإلحسان إىل اخللق       

  .الصواب، مما جيعله أشد متسكاً به، حىت لو فارق أحبابه 
ويف ختام هذا املوقف احلواري يسجل حكمتني تتناسـبان وهـذا           

 عليه؛ األوىل منهما عبارة عن توجيه لكل من مسعه باحلـث    املبدأ واإلصرار 
مفر منه، فخري لإلنسان أن يأتيه املوت        على الكرم وإنفاق املال، فاملوت ال     

  .وقد انتفع مباله، ال أن جيمعه فيتركه وهو حمتاج إليه 
والثانية حتذير قبل فوات األوان لعذالة بأن يستمتعوا خبلقه النبيـل           

.  فإنه إن فارقهم سيتذكرون خالله فيندمون على ذهابـه         مادام هو بينهم،  
  .، ومها ختام القصيدة ٢٦-٢٥انظر البيتني 

ة أن القصيدة من أوهلا إىل آخرها     حصوذا يظهر لنا بعد النظرة الفا     
وحدة فنية ذات صور وأحداث مترابطة، حتكي بعض أحوال ذلك اتمع           

ذي اخللق الرفيع اجلاهلي، وتبني عن نفسية هذا الصعلوك األيب .  
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٨٩٣

 )١(ومن القصائد اليت متثلت فيها هذه الوحدة الفنية قصيدة اجلميح         
خصومة بني زوجني وتصوير ملا دار بينهما ومواقـف كـل           : (اليت حتكي 
  ) .منهما

 لزوجه اليت قاطعته فلم تكلمه بعـد        يةر القصيدة بصورة واقع   دص
ادث ومالبـسات   طول حمادثة وعشرة أمجلها يف البيت األول مث فصل حو         

  .هذه املقاطعة وهذه اخلصومة بعدة صور 
ولعله من  - صورة واش غريب عنه مر ا        ٤-٢الصورة األوىل من    

قـال    أمرها مبضارة زوجها وتعذيبه طمعاً فيها، وتعليق منه على ما   -قومها
ع تـرد  مكان عليها من مواجهته حبجج دوا هلا ذلك الواشي يوجهها إىل ما    

قع الرعب يف قلبه من زوجها ارب احملنـك، فعامـل           كيده يف حنره، وتو   
  .ه خرياً ال يستطيع هذا الواشي أن ينال من سيعاونانه عليه، فةالسن والدرب

 صورة نفسية لزوجه تربهن سوء معاملتها       ٦-٥والصورة الثانية من    
ها عليه حال احملادثة، وقد وضح هذه الصورة بصورة تشبيهية من البيئة        ِظلَِغِب

قة تشبيه إذا مل تأت ألفاظه مطلقة دون مراعاة ملا تعنيه هذه الصورة             فيها د 
ة، يف غيل يتحاماه الناس، ومع هذا فهي ختاف علـى  يشبهها فيها بلبؤة جمر  

  .جرائها مما يكون سبباً يف شراستها 
ولكيال يتوهم أن هذا دأا من القوة والقسوة شبهها بصورة بدت           

 ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧١/٥٦٣/٦٢٢/٧٢٥، ١٨٨: القصيدة تقدمت ص )  ١(
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٨٩٤

 حني اخلطوب بالطفل الصغري الذي ال      حيث شبهها    -فيها ضعيفة مساملة    
 وهذا دأب النساء عند احلـوادث،       -يدري كيف يتصرف عند األزمات      

هـا  تحيطها، فـإن خافـت خبـت قو      دامت ترى األمن ي    فاملرأة قوية ما  
  .وتضاءلت

 عرض ملا يظنه سبباً مـن أسـباب نفارهـا           ١٠-٧ويف األبيات   
فهـذان  ) تماع كالم الوشاة  اجلنون واس ( ومقاطعتها غري السببني السابقني     

مها السببان أما ما سيأيت يف عرض هذا فهما سببان خفيان، قد اسـتنبطها              
قلة : الشاعر من طول املالبسة لزوجه، أوهلما االفتخار بسكىن أهلها والثاين         

  .املال يف يده
" قضة"، نقص االفتخار بسكىن أهلها      ةفنقض كل سبب حبجة مقنع    

  .)١(ا من خرية ديار قومه فال فخر إذنومه" ملحوب "نسكوييكون أهله 
ونقض سبب قلة إبله بكونه رجالً كرمياً يعطي ويهـب ويكـرم            

  .الضيوف مع قسوة الزمن وتتابع سنني اجلدب 
وبعد بيان أسباب اخلالف ختم القصيدة ببيتني فيهما لني ورفـق            
وترغيب وكأنه يريد منها عقد هدنه مؤقته لعل أمورمها تستقيم فيهـا، إذ             

 به عينها مـن     قرت دها بالصرب قليالً حىت يغري على أعدائه فيحضر هلا ما         وع
 ــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٣٦٨انظر معجم البلدان    .   قضة وملحوب من ديار بين أسد قرب اليمامة           )١(
٥/١٩١.   
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٩٥

ماٍل وفير يرقق قلبها وحيسن عالقتها به فتنال به احلظوة لديه لتغري حاهلـا              
واستقامة أخالقها، وكان يلفت النظر إىل أن السبب اجلوهري يف اخلالفات         

 هلا فلعل الوئام يـسود   الزوجية هو قلة املال يف يد الزوج، فما دام قد وفره          
  .عالقاما

وبعد عرض هاتني القصيدتني اللتني تبدت ا الوحدة العـضوية يف      
وضع تام، نعرض لنموذج للقصائد ذات املوضوعات املتعددة لكـن بـني            

، وتنقـسم   )١(طاً رفيعاً يربط بينها، ومن ذلك عينية احلادرة       يموضوعاا خ 
  :إىل مقاطع 

وصف فيه حمبوبته يوم رحيلها، ووصف      مقطع غزيل   : املقطع األول 
  ) .٨-١. (بعض حماسنها

مقطع فخري، فخر به يف كرم قومـه وشـجاعتهم          : املقطع الثاين 
  ) .١٥-٩. (وعدم غدرهم فهو فخر مجاعي

 لكنه فخر فـردي بكرمـه       -مقطع فخري آخر    : املقطع الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــ

 بيتاً، وهي مفضلية أصـمعية، ويف  ٣١: ، وعدد أبياا٤٣:   املفضلية الثامنة ص    )١(
مسعت شيخاً من بين كناية من أهل املدينة        :  عن األصمعي قال   ٣/٢٧١األغاين  
 إذا قيل له تنوشدت األشعار يف بلدة رضي اهللا عنهكان حسان بن ثابت    : يقول

وفيه عن  . فهل أنشدت كلمة احلويدرة، يعين هذه القصيدة        :  يقول كذا وكذا 
  .معية مفضلية وتقدمت شواهد منهاهي من خمتار الشعر، أص"أيب عبيدة 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٩٦

  ) .٣١-١٦. (وشجاعته وصربه ورئاسته 
عن بعيدة الصلة فيما بينـها فـصدرها   وهذه املقاطع تبدو لغري املتم    

غزل ووسطها وعجزها فخر، فهي صاحلة ألن تكـون يف الفخـر، وألن             
تكون يف املغامرة، وألن تكون يف اللهو، لكن خيطاً دقيقاً من الشعور احلي             
حييط ا أال وهو حب مسية، فهو الشيء الذي جرى فيها مـن أوهلـا إىل                

أبياا، وإن كان بعـض أجـزاء       آخرها، ومل يتخلف عن بيت واحٍد من        
القصيدة ترى بعيدة عن هذا األصل، فاعلم أنه حميط ا، وأنه جار فيهـا              
جريان الطبع الذي تراه يف األخوين، وان كان أحدمها شاعراً أو فليسوفاً،            
واآلخر زارعاً أو تاجراً، فالقصيده كلها غناٌء لسمية، وقد صدر الـشاعر            

 يستمر بعده بالديدنة والغناء سـواء كـان         مقطع من مقاطعها بنداء مسية،    
ذلك حديثاً عن عفاف قومه وجندم أو شجاعتهم وأم جيرون الرماح يف            
اهليجاء، أو كان حديثاً عن فتوته وشبابه وشرابه وهلوه، أو حـديثاً عـن              
سخائه وأرحييته، أو حديثاً عن رحلته، كل هذا يتجه به إىل مسيـة يغنيـه               

   .)١(وينشده ن يديها
ـ       ةرصو(فغزله   بوة واحلـب   ص من الشعور الصادق والعميـق بال

والشوق، أثار يف نفسه اإلحساس بالشباب والعفاف والوفاء والفروسـية          
والنبل والتسامي، فبعد ما أشبع نفسه باحلديث عن عما تراه عينـه مـن              

 ــــــــــــــــــــــــ
   .٧٠-٦٩حممد أبو موسى /   انظر قراءه يف األدب القدمي د)١(
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  سمات الصورة الفنّية في الْمفضليات: الفصل الرابع

 

٨٩٧

بدأ يغنيها شعوره السامي وحسن النبل باملعاين       .. مجاهلا، قلبه من طهارا     
 والفعال احلميدة اليت يتحلى ا هو ورهطه من الوفـاء والعفـاف             الكرمية

 وشبابه ورفاقه وشرابه إىل آخر مـاجرت بـه          هوالنجدة والبطولة، مث هلو   
القصيدة، وهكذا جند الشاعر ملا عاله الشوق واحلنني أثار هذه األحاسيس           

   .)١ ()وتلك املشاعر
ة وإن أخرجها   وذا يظهر لنا أن تعدد املوضوعات يف هذه القصيد        

عن وحدة املوضوع يف الظاهر؛ إال أن من ورائه للمتمعن رباطاً من الشعور             
يوحد بينه وبني األغراض األخرى، فهو تغن باسم احملبوبه، وحماولـة منـه      

  .الستدرار عواطفها اليت غريها النأي والرحيل عنه، بعرض مفاخره
فضليات اليت وجند أمثال هذا الرباط الشعوري يف عدد من قصائد امل      

مجعت بني الغزل والفخر كما يف مفضلية املرار ومفضلية سـويد بـن أيب              
  .شكري يكامل ال

تقدم من شـواهد أن      ويف ختام هذا الفصل يظهر لنا من خالل ما        
الصورة الفنية يف املفضليات متيزت بسمات فنية عدة اسـتطاع الـشعراء            

ضوح معامل الـصورة    إبرازها يف صورهم سواء منها السمات املعنوية من و        
ودقة اختيار ألفاظها وما ينبعث منها من إحياءات تزيد املعىن عمقاً ثراء فنياً،          

  .يغلفها به الشعراء من مبالغات مقبولة  وما
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢  السابق )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ الصور الفنّية في المفضليات

  

٨٩٨

أو السماء اإلبداعية اليت تدل على جودة الشاعرية ورقيهـا الفـين         
ـ           ة ومتثلت مظاهرها مبا يضيفه الشعراء على صورهم من قيم صوتية خارجي

كالوزن والقافية أو داخلية كاإليقاع داخل األلفـاظ وأنواعـه اخلبـاس            
  .والتكرار والطباق
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  الفصل اخلامس
  

  التقومي العام للصورة الفنية يف املفضليات
  

  :احملور األول 
  التكامل املعنوي يف صور املفضليات 

  : احملور الثاين 
  النمو الفين لدى شعراء املفضليات 

  :احملور الثالث 
  البناء الفين للقصيدة يف املفضليات 

  :احملور الرابع 
   منهم نياإلسالميأثر اإلسالم يف قصائد املخضرمني و

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٠٠
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩٠١

  
  الفصل اخلامس

  
  التقومي العام للصورة الفنية يف املفضليات

  

 من أمنـاط الـصورة الفنيـة وموضـوعاا          -تقدم ما بعد دراسة 
 أحاول أن ألقي نظرة عامة علـى  -ومصادرها ومساا الفنية يف املفضليات   

  .ذا البحثالصورة النفية فيه؛ لعلي أعثر على نتائج تكون مثرة من مثار ه
  :وتقوم هذه النظرة على أربعة حماور

   التكامل املعنوي يف صور املفضليات :احملور األول
    النمو الفين لدى شعراء املفضليات :احملور الثاين

   البناء الفين للقصيدة يف املفضليات :احملور الثالث
  .ني منهميأثر اإلسالم يف قصائد املخضرمني واإلسالم :احملور الرابع
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٩٠٢
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩٠٣
  

  :احملور األول 
  

  :صور املفضليات من خالل املوضوعاتالتكامل املعنوي يف 
، والـيت   )١(سبق وأن عرضت أشهر موضوعات شعراء املفضليات      

  -:قسمتها إىل قسمني 
وهي املوضوعات اليت طرقها الشعراء كثرياً من       : موضوعات كربى 

  .احلرب حديثهم عن املرأة والناقة والفرس والنفس والقبيلة و: مثل
وردت وبصورة أقل كطيف اخليال ووصـف       : موضوعات صغرى 

  .األطالل وبكاء الشباب، وطرد الصيد وجمالس اللهو 
  :وسأحاول هنا النظر إىل موضوعات شعراء املفضليات من وجهني

  . تعبريها عن وجدان العريب، الفردي واجلماعي لألمة:الوجه األول
م وشجاعة ووفاء ونـصر     فالعريب رجل يعتز بأخالقه وقيمه من كر      

  .للمظلوم وترفع عن الدنايا
 أن اختيار املفضل هلذا الشعر ليس شامالً لـشعر العـرب            شك ال
 وكـان  -عموم  ولكن حيمل صفة الشمولية وال    -لقبائلهم كلها    كلهم وال 

  .براز تلك القيم وتثبيتها يف ذهن ناشئة العربية إل اهلدف منه تعليمياً
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث٦١٦:   إىل ص ٢٧٧:  من ص انظر الفصل الثاين )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٠٤
  

مبا فيها من صـور     : الفرد العريب فتمثل باآليت   فأما متثيلها لوجدان    
 وإطعام للطعام لطبقـات     )١(الكرم اليت فخر ا الشعراء بني السقي للخمر       

 )٥( لألرملـة )٤( للمحتـاج )٣( للـضيف  )٢(لألصـحاب  اتمع املختلفة 
والدعوة إىل االنفاق والبـذل      . )٧( للعامة أيام اجلدب والشتاء    )٦(للمرضع
   .)٨(والعطاء

  

)٩(فيها من صور العطف والشفقة واحلنان علـى اليتـيم          ا مب -٢
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من هذا البحث ٤١٦: انظر ص) ١(
  . من هذا البحث ٤١٩: انظر ص) ٢(
  .  من هذا البحث ٤٠٩: انظر ص) ٣(
  . من هذا البحث ٤١٩: انظر ص) ٤(
  . من هذا البحث ٤١٩: انظر ص) ٥(
  .من هذا البحث  ٤٢٠: انظر ص) ٦(
  . من هذا البحث ٤٢٣-٤٢٠: انظر ص) ٧(
  . من هذا البحث ٤٢٠: انظر ص) ٨(
  .من هذا البحث  ٤٠٢: انظر ص) ٩(
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩٠٥

   .)٣( والضعفة من النساء واألطفال)٢( واجلريح)١(واألسري
  )٤( مبا فيها من صور احلزن على فقد القريـب مـن األبنـاء             -٣

كـرمي    رجـل   القبيلة وكل   وخيار رجال  واآلباء واإلخوان واألصحاب  
  .به للفضائل وأصحاا ، مما يدل على ترابط اتمع وتعص)٥(شهم

 مبا فيها من صور كراهة الضيم واإلباء والدعوة إىل رفع الظلم            -٤
  . حىت ولو كلف ذلك أحدهم روحه )٦(وإزالة الذل
 وعرض أدوات   )٧( مبا فيها من صور الشجاعة والتغين بالبطولة       -٥

 ، وقيادة اجليـوش وحـسن     )٨(احلروب واعتمادهم على اخليل والسيوف    
   .)٩(الصرب على األزمات، والتصميم على األخذ بالثأرالتدبري هلا و

  ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث ٤١٢ :انظر ص) ١(
  . من هذا البحث ٤١٢: انظر ص) ٢(
  .من هذا البحث  ٤٢٢: انظر ص) ٣(
  .من هذا البحث  ٥٩٨: انظر ص) ٤(
  .من هذا البحث  ٥٠٢: انظر ص) ٥(
  .من هذا البحث  ٤٦٤، ٤٥٦: انظر ص) ٦(
  .من هذا البحث  ٣٩٤، ٣٩٢: انظر ص) ٧(
  . من هذا البحث ٣٩٧، ٣٩٦: انظر ص) ٨(
  . من هذا البحث ٣٩٣: انظر ص) ٩(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٠٦

 ومبا فيها من دعوة إىل الفضائل مـن ذٍم لـسيئ األحـالق              -٦
وفاحشها من بذاءة اللسان والفحش والكذب واخليانة والغـدر والوفـاء           
بالوعود والعهود وكراهية البخل والرضا بالذل واهلوان، والذم بارتكـاب          

  .مايشني املرء 
 منثوراً يف صور قصائد املفضليات، وقـد تكـررت      كل ذلك جاء  

جيعلها ظاهرة عرب عنها وجدان      بعض تلك الصور لدى عدد من الشعراء مما       
  .الفرد العريب، عرب عنها الشاعر لكونه لسان األمة، ومذيع قيمها 

وأما تعبريها عن وجدان األمة العربية اليت كانت تسودها الفوضى          
 الطبيعية مما جعل حبام قائمة على تـأمني  واضطراب األمن ونقص املوارد  

  .لقمة العيش 
 ذلة فيـه وال  لكن مل يكن ذلك التأمني إال عن طريق بني واضح ال       

  .خنوع ليكون ذلك متوافقاً مع قيمها اليت ترسخت يف أذهان أفرادها 
  

  -:ومتثل هذا التعبري عن وجدان األمة باآليت 
  

ثرة وقوة، أرضاً وأخالقاً، آثاراً      االعتزاز بالقبيلة نسبة ونسباً، ك     )١
  .)١(ومآثراً

  ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث ٤٧٤، ٤٤٤، ٢١٥: انظر ص) ١(
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٩٠٧

 داللة الصور على ماكان يسود القبائل العربية من اخلالفـات           )٢
واحلروب، خالفات من أجل قيمهم وحروب لتثبيت قواعد تلـك القـيم            

   .)١(والتكاتف اجلماعي ملواجهة ذلك
  

الفزع من قسوة الزمن أيام اجلدب والشتاء والتكاتف اجلماعي         ) ٣
  .، حىت تنجو األمة من اهلالك )٢(واجهة تلك الظروفمل

  

ومع وجود الصور املعربة عن الوجدان الفردي واجلماعي يوجـد          
صور مضادة هلا تعرب عن آراء شاذة خمالفة هلا، يظنها البعض نابعة عن ذلك              
الوجدان، وهي صور شاذة عنه أوجدا طبيعة احليـاة وقـسوة ظـروف        

  .املعيشة
  

رار لدى البعض، يف حني أن اجلميع يرون ذلـك          فكصور متجيد ال  
  .)٣(عاراً يفتخرون خبالفه ويعريون من فعله

  

وكصورة متجيد االنعزالية عن اتمع، بل ومعاداته كلـه قريبـة           
وبعيده، وااللتجاء إىل الصحاري دونه كصور الصعاليك الذي يفتخـرون          

  ــــــــــــــــــــــــ
  . من هذا البحث ٤٨١ :انظر ص) ١(
  .  من هذا البحث ٤٤٤: انظر ص) ٢(
  .من هذا البحث  ٥٢٩: انظر ص) ٣(
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٩٠٨

ـ             ضل بذلك، ويعدون أخالقهم هي األخـالق املثاليـة، وجمـتمعهم أف
   .)١(اتمعات
  

وشجاعة  وإن فيهم ألخرقاً كرمية من إباء للضيم وجود مبا يف اليد          
وصرب على الشدائد واألهوال لكن فقرهم وورهم جعالهم         ورباطة جأش 

منبوذين من الناس مما جعل حيام نشازاً يف اتمع حاقد على من حـوهلم        
  .)٢(اليت جينونأو ينصرهم يف جرائرهم من األغنياء ومن اليؤيدهم 

  
  

ومن الصور الشاذة عن وجدان األمة وعن القيم اليت رمستها الصورة      
الفنية صور الغدر والبغي؛ الغدر سجلها الشعراء عيباً يف بعض القبائـل أو             

 يف  -والبغي فخر به بعض الشعراء كسمة لقبيلة دالة على منقبـة            . األفراد
 نابعتـان عـن الغـرور       والشك أما صورتان   غةن هي العزة وامل   -نظره  

واملكابرة، فالغادر والباغي اليفعل ذلك إال اعتماداً على قوته واحتقاراً ملن           
   .)٣(غدر به أو بغة عليه

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . من هذا البحث ١٩١: انظر ص) ١(
  .من هذا البحث  ٥٩٨، ٥٢٩: انظر ص) ٢(
  .  من هذا البحث ٤٨٢: انظر ص) ٣(
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٩٠٩
  

  األمناط املتكررة يف املوضوعات  :الوجه الثاين 
  

هناك عدد من املوضوعات تعد صورها منطية متكررة لدى أكثـر           
  :اضيع شعراء املفضليات، ولعل أمهها ثالثة مو

  

   الفرس-  الناقة -املرأة 
  

فكل موضوع من هذه املوضوعات الثالثة يشترك يف احلاجة إليـه           
أكثر الشعراء، فما السر وراء ذلك؟ أو ملاذا كثر حديث الشعراء عنـهما             
حىت أننا نستطيع تشكيل صورة عامة لكل منها من خالل مارمسه شـعراء             

  .املفضليات 
  

خالل ذلك وهو كون كل من هـذه        هناك سر ميكن استنباطه من      
  .املوضوعات ملجأ يلتجئ إليه الشاعر فيجد فيه ولديه الراحة التامة 

  

 مصدر رأس تغىن    - على دين اجلاهليني     - كزوجة أو خليلة     فاملرأة
به الشعراء وهاموا به، ولذا فخروا باالستمتاع ا وقضاء أمجـل حلظـات     

بـني  وهـم مـا  ، كمـا وصـفوها متلـذذين بـذلك،     )١(العمر معها 
  ــــــــــــــــــــــــ

  من قصيدة  ٧٦-٦/١٥/٧٥-١ من مفضلية احلادرة و      ٤٤-٨/٨/٤٣-١انظر  ) ١(
  . من قصيدة شبيب الربصاء ١٧١-١٠/٣٤/١٧٠ -١مزرد و
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٩١٠

، واملفرطون بوصفها قليلون يف شـعرنا العـريب         )٢( وبني مفرط  )١(مقتصد
القدمي، إن مل أقل إم نادرون فالسمة الغالبة على باب الغزل يف املفضليات             
هي النسيب باملرأة والتحسر على وداعها وفراقها، واجلزع عند فقد تلـك            

 تقع بني األحياء فتفرق بني      اللذة بالكرب أو بالعوائق القهرية كاحلروب اليت      
   .)٣(احملبني، الرحتال كل إىل وجهة بعيدة عن اآلخر

وتتميماً هلذا األنس سرهم ورود طيفها وطروق خياهلا مـع بعـد            
، وأشجاهم وقوفهم بديارها فوصـفوا معاهـدها،        )٤(الدار وشحط املزار  

  هلـا وبكوا مااندثر من معاملها، وجزعوا لطمس الرياح مالعبها، واستسقوا     
  .)٥(األمطار

  ــــــــــــــــــــــــ
-٢٢/٤٠/١٩٢-١ وسويد يف    ٥/٣٨/١٨١-١من أمثال ربيعة بن مقروم يف       ) ١(

١٩٣.   
مـن   ) واملرقش األكرب واألصغر فـم     ٩٣-٩٥/١٦/٨٩-٦٢من أمثال املرار    ) ٢(

  .املتهمني، واألصغر أشد صبابة 
 من  ١٩/٩٨/٣٤٠-١٨ و  من مفضلية احلارث بن ظامل     ٣/٨٩/٣١٤-١ انظر   )٣(

  .مفضلية بشر 
  .  من هذا البحث ٥٤٥: انظر ص ) ٤(
  . من هذا البحث ٥٦٤: انظر ص ) ٥(
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٩١١

ولذا جاء احلديث عن املرأة يف قصائدهم مقدما ليلـهمهم املعـاين       
وليفتح القرائح ومتهيد للموضوع، وقلما خلت قصيدة من ذكرها وأكثـر           
القصائد اليت ختلو منه هي القصائد ذات املناسبات املـستعجلة كقـصائد            

 أما قصائد املديح  ،  )٢( أو قصائد احلزن والتفجع والرثاء     )١(التهديد والوعيد 
   .)٣(والفخر فتلك هي املسرح الرئيسي لذكر املرأة

 مطية العريب للجهات الصعبة واألسفار الشاقة، يركبـها إذا      والناقة
أزعجته اهلموم وتداعت عليه األحزان، وبرزت احلاجة إليهـا يف صـور            

  :املفضليات يف ثالثة مواطن
  

ن القطيعة،  ليبعد ويع  وهي أكثرها عند التسلي عن احملب ملا         :أوهلا
، أو ملا يود اللحاق به ليلتـئم الـشمل، وليـستعيد            )٤(ويصرح باهلجران 

ذكريــــات احملبــــة، أو ليــــساير الظعــــائن أو   
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٢ و٧ و٥: من أمثال املفضلية ) ١(
   .١٢٦، ٦٨، ٦٧من أمثال املفضلية ) ٢(
   .١٢٠، ١١٩، ١٧، ١٦، ٨من أمثال املفضلية ) ٣(
ــضليات  ) ٤( ــر املفـ ، ٤/١٩/١٠٦. ٦٢-١٤/١١/٦١-٧، ٤/٩/٤٩انظـ

١٩. ٢٧٠-١٢/٤٩/٢٢٩-٦. ٩/٢٦/١٣٦-٧ ٦،١٤/١٢٩/١٣٠-
٢٩٢-٤٠/٧٦/٢٩٠.   
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٩١٢

   .)١(يلحقها، فيتسلى بقرم
 عند التوجه إىل املمدوح خيتارون أقوى النوق وأصـربها          :وثانيها

   .)٢(على ألواء الطريق ومشاقه
مكر مهم حيتاج فيه إىل تبليغ رسالة مهمة،         عندما يزعجه أ   :وثالثها

يف مفضلية بشامة الذي    : أحدمها: وهذا أقلها، بل إنين مل أر له إال شاهدين        
يـدور يف    زعجه أمر قومه فركب ناقته ليصل إليهم مسرعاً ليبلغهم مـا          أ

   .)٣(خلده
والواقع أن ركوبه ناقته لذلك غري ظاهر الداللة، لكنين رأيته بعد أن   

أزعجه من أمر قومه البعيـدين عنـه،    ه أعقب ذلك بوصف ما   وصف ناقت 
وهو ينوي اإلسراع يف الوصول إليهم، وقد يقول قائل إنه صـرح بـأن              

أعلن عن يف أول القصيدة من جزعه من صـدود   ركوبه هلا كان بسبب ما  
 هو عزمه على    -وهو املهم -حمبوبته عنه، وهذا هو ظاهر ذلك، لكن باطنه         

م من الذل، وإمنا كان ذلك الظاهر منه كنـوع مـن            إدراك قومه وانتشاهل  
  ــــــــــــــــــــــــ

-١٦، ١٣/٣٤/١٧١-١٠، و٤٠١-٣٠/١٢٠/٣٩٨-١٤املفــــضليات ) ١(
١٧/٥٠/٢٣٣.   

-٥ . ١٥١-١٦/٢٨/١٥٠-٤. ١١/٢٥/١٣٣-٧انظـــر املفـــضليات ) ٢(
٣٩٣-٢٠/١١٩/٣٩٢-١٢. ٢١٤-٤٣/٢١٣.   

   .٥٩-٢٩/١٠/٥٦-١٠ املفضليات )٣(
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٩١٣

هلا الـسبب  التعايل أو املداعبة حملبوبته ليستجيش كامن ودها، فهو مل يذكر  
  .احلقيقي يف هذه الرحلة

  

 إليه عند مقارعة الفرسـان،      ع العريب يلتجو  س حصن الفار  سوالفر
، وعليها  وسبيله الوحيد لتأمني لقمة العيش ا تستطيع نشر األمن يف ربوعه          

  :لذا وصفها الشعراء يف ثالث حاالتيكتسب قوت يومه، و
  

 يف حالة الفخر ا واقتنائه خيارها،       - وهي األكثر  - :احلالة األوىل 
   .)١(فوصفوا كل جزء منها وصف خبري عليم ا

  

 يف حال الصيد ومطاردة الطرائد، ومحـر الـوحش          :احلالة الثانية 
   .)٢(وظباء الربية

  

 يف حال احلرب من التوجه إىل األعداء، فهي وسـيلة  :ةاحلالة الثالث 
  .)٣(الكر والفر يف ميدان املعارك

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٢-٢٢/٢٢/١٢١-١١، ٩٨-٣٧/١٧/٩٥-١٥:ملفضلياتانظر ا) ١(
-١٠/١٩-٥،  ٨٥-٢٦/١٦/٨٣-٧،  ٤٠-٦/٣٩/ ١٣-٤: انظر املفضليات ) ٢(

١٠٧-١٠٦.   
  . من هذا البحث ٣٦١: انظر ص ) ٣(
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٩١٤

وهلذا استحقت منهم اإلكرام، فخصوها مبزية عناية، حىت أعطوها         
  .)١(طعام الضيف والعيال

وهكذا جند هذه املوضوعات الثالثة املرأة ، والناقة ، الفرس حمـور            
 بامللذات فخر باسـتثنائه بالفتيـات       أكثر القصائد فمن افتخر باستمتاعه    

احلسان، وبركوبه الناقة والفرس األصيل، إما لبعد عن موطن ذٍل أو لرفـع        
ذل حني احلرب، أو لنيل طمع حال التوجه إىل املمـدوحني، أو لكـسب     

  .رزق وغنائم من احلروب أو الصيد 
حبته وتلحق ـم، ومـن      إومن تغزل افتخر بناقته اليت توصله إىل        

  . فيها وهي الفرس يتبشجاعة وصف عدته الافتخر 
كثر موضوعات ومعاين   وبذلك نرى سيطرة هذه املوضوعات على أ      

  .شعرنا العريب
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
   .١٠/٣٦٨انظر املفضلية ) ١(
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٩١٥

  :احملور الثاين
  النمو الفين لدى شعراء املفضليات
  :لدراسة هذا النمو قمت بعلم أربعة جداول فنية 

  إىل أربعـة   - من خاللـه     - قسمت الشعراء    :)١(اجلدول األول 
  :أقسام حسب زمام كما ترجح عندي 

شـاعراً،  ) ٣١(شاعراً، جاهلني متـأخرين     ) ٢٢(جاهلني قدماء   
  .شعراء ) ٤(شعراء، إسالمني ) ٩(خمضرمني 

 حسب قبائلهم   - من خالله    - قسمت الشعرء    ):٢(اجلدول الثاين 
   :)٣(الكربى إىل أربعة قبائل

 ١٩ شـعرائها   وعدد )٤( قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان        -أ
  .شاعراً 

، وعـدد  )٥(عدنان  قبائل إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن         -ب
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧٥ : ص١: انظر امللحق رقم ) ١(
  .٩٨٠ : ص٢: انظر امللحق رقم ) ٢(
نساب العرب البن حزم يف معرفة أنساب هذه القبائـل          اعتمدت على مجهرة أ   ) ٣(

  .١٢-١٠وانظر الصفحات 
  .٩٨٢، ٢٩٥، ٢٩٢: املصدر نفسه) ٤(
  .٢٠٧-١٩٨ أيضاً ١٢-١٠: : املصدر السابق) ٥(
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٩١٦

  . شاعراً ٤٦شعرائها 
  

بن مضر بن نزار بـن معـد بـن          " قيس عيالن " قبائل قيس    -ج
  . شاعراً ١٧ وعدد شعرائها )١(عدنان

  

  . شعراء ٥ وعدد شعرائها )٢( قبائل قحطان-د
 الشعراء حسب قبائلهم    - من خالله  - قسمت   :)٣(اجلدول الثالث 

الصغرى مث مجعت شعراء كل جهة من اجلزيرة معـاً، وكانـت حمـصلة              
  :كالتالية

  

 شعراء وسط اجلزيرة العربية، وهم شعراء بين متيم وضبة ومتـيم        -أ
  .شاعراً) ٣٣(وشعراء عبس، وعددهم ) بكر وتغلب(وبين أسد وربيعة 

  

س عـيالن   وهم شعراء قي  ) غرب اجلزيرة ( شعراء احلجاز أو     -ب
  .وشعراء قريش واألوس وهذيل واليهود ) غطفان وهوازن(

 شعراء شرق اجلزيرة العربية، وهم شعراء عبد القيس ويشكر  -جـ
  .شعراء ) ٩(وعددهم ) بكر(وبين حنيفة من 

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٤٣،٢٤٨: املصدر السابق) ١(
   .٤١٧-٤١٦، ٣٧٧، ٣٣٢-٣٢٩املصدر السابق ) ٢(
  .٩٨٥ :ص ٣ :مقانظر امللحق ر) ٣(
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩١٧

من فهـم وعـدوان     ) جنوب اجلزيرة العربية  ( شعراء اليمن أو     -د
  .وجرم ) بين احلارث وغامد وزهران(واألزد 

 جدول استخلصته من ملحـق الـصور البيانيـة          :الرابعاجلدول  
   .)١(واإليقاعية ألحسن قصائد املفضليات، أبرزت فيه كثافة الصور فيها

  :وبعد النظر يف اجلداول األربع ظهر يل مايلي
 أن شعر اجلاهليني املتأخرين أكثر شعراء املفضليات مفـددهم          -١

  % .٤٦,٩ شاعراً بنسبة ٣١ -تقريباً 
ء ربيعة أكثر الشعراء عدد اختيارات يف املفضليات مع         أن شعرا  -٣

 مفضلية،كلهم جـاهليون إال     ٤٨ شاعراً وقصائدهم    ١٩قلة عددهم منهم    
 ٩شاعراً واحداً، وعشرة منهم جاهليون قدماء، والبكريون أشعرهم منهم          

  . مفضلية ٣٠شعراء وقصائدهم 
 ١٧شعراء املفضليات عـدداً وعـددهم        أن شعراء قيس أقل      -٤

 مفضلية، وأشهرهم شاعرية الذبيانيون واجلـاهليون       ٢٩اعراً وقصائدهم   ش
 شعراء، ومنـهم  ٩املتأخرون من شعراء قيس أكثر من متقدميهم، فعددهم     

  .خمضرم واحد وإسالميان 
 أن شعراء متيم أكثر شعراء املفضليات خمضرمني فمنهم أربعـة      -٥

  .شعراء خمضرمني وشاعران إسالميان
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤ : ضمن املالحق الفنية ورقمه٩٩١:  ص انظره يف) ١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩١٨

اء اجلاهليني متقدميهم واملتأخرين واملخضرمني     ومالحظة عدد الشعر  
مث حتـول   ... وكان شعراء اجلاهلية يف ربيعة      : (تفسر لنا مقولة ابن سالم    

 فأكثر شعراء املفـضليات  )١ ()مث آل ذلك إىل بين متيم    ... الشعر إىل قيس    
من ربيعة جاهليون متقدمون، وأكثر شعراء املفضليات قـيس جـاهليون           

  .اء املفضليات من بين متيم خمضرمون متأخرون وأشعر شعر
راً، فمنـهم مثانيـة     و أن شعراء متيم أكثر شعراء املفضليات ص       -٦

  . شاعراً، تعد قصائدهم أحسن قصائد املفضليات ١٩شعراء من بني 
 دقة نظر املفضل الضيب يف هذا االختيار، حيث ركز اختيـاره            -٧

        ا، وهو بذلك يـومئ     على شعراء وسط اجلزيرة العربية من شرقها إىل غر
 الذين اقتصروا على أخذ اللغة      - وهو أحدهم    -إىل موافقته لرأي اللغويني     

، فكل الشعراء الذين اختار هلم هنـا امتـدت          )٢(عن أهل وسط اجلزيرة     
   .)٣(ديارهم بن شرق اجلزيرة وغرا، ومل يتعمق مشاالً أو جنوباً

 ثـر  نلحظ الرقي الفين لدى الشعراء من خـالل ملحـق أك           -٨
 فقد اخترت مخسة وعشرين قصيدة لثالثـة وعـشرين          )٤(القصائد صوراً 

  :شاعراً جاءوا على النحو التايل 
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١/٤٠طبقات خمول الشعراء ) ١(
   .٢١٢-١/٢٠٩انظر املزهر للسيوطي ) ٢(
  .٩٨٥، ٩٨٠ : ص٣، ٢: انظر ملحق القبائل رقم ) ٣(
  .٩٩٧ : ص٥:انظر امللحق  رقم ) ٤(
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٩١٩

 خمضرمون ، واحد    ٧ جاهليون متأخرون ،     ٧ جاهليون قدماء ،     ٨
  :ويتبني لنا هذا النمو الفين فيما يلي . إسالمي 
ـ      لو أضفنا اجل   -أ  ني اإلسـالمي  ناهلني املتأخرين إىل املخضرمني م

  . وهذه نسبة عالية ترجع إىل اكتمال فنهم ورقيه٦٥,٢لظهر لنا أن سنبتهم
 شعراء فتكون نـسبة  ٩ أن املخضرمني يف املفضليات عددهم       -ب

، ومل يبق منهم إال شاعران أيضاً جميدان ومهـا          %٧٧,٧املختار هلم منهم    
  .متيم بن نويره وعبد اهللا بن عنمة الضيب 

سبة من حيث كثرة الصور، منها  أن القصائد العشر األعلى ن    -جـ
قصيدتان جلاهليني قد ميني وأربعة قصائد جلاهليني متأخرين، وثالثة قصائد          
ملخضرمني فنسبة املتأخرين واملخضرمني مـع اإلسـالمي إىل اجلـاهلني           

  % .٨٠والقدميني 
 أن أفضل قصائد املفضليات القصائد الطوال اليت جاوزت أبياا       -د

ء أحدهم املرار إسالمي والبقية خمـضرمني عبـدة         ستني بيتاً خلمسة شعرا   
  .وسويد ومزرد وأبو ذؤيب اهلذيل وكلها خمتارة ضمن هذا امللحق 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٢٠

  :احملور الثالث
  :)١(البناء الفين لقصيدة املفضليات وصورها

هو إال خلجـات نفـس،       الشعر العريب القدمي شعر وجداين، وما     
يف القـصيدة   ونبضات قلب، ودفقات شعور؛ ولذا تعـددت الغـراض          

  .الواحدة، وتنوعت هيئات بنية القصيدة 
ومع هذا فإننا نستطيع أن نضع إطاراً عاماً مشى عليه عامة الشعراء            

  .يف أغراضهم، وهيكالً متقارباً احتذوه يف قصائدهم وصورهم
وإن وجد خروج عنه، فليس خروجاً مبايناً، إمنا هو خروج حتكمه           

  .ظروف الشاعر وحالته النفسيه 
 -)٢( الفـردي والقبلـي    -ائد املفضليات تدور حول الفخر      وقص

 يف أكثر من نصفها، وبقية القصائد تدور حـول         )٣(واهلجاء ومعه الوعيد  
  ــــــــــــــــــــــــ

 أبيـات،  ١٠حاولت أن أقيم هذه الدراسات على القصائد اليت جاوز تعدادها          ) ١(
  . البناء الفني اليكتمل إال يف مثلها ألن

، ٢٦،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ١٧،  ١٦،  ٩،  ٨: من قصائد الفخر الطوال املفضليات    ) ٢(
١٢١،  ١٢٠،  ١١٣،  ١١٢،  ٩١،  ٧٧،  ٧٥،  ٤٤،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٤ ،
١٢٤.  

، وهناك قصائد أقل عدداً منها ١١٨، ١٥،٣٥، ١٢: من قصائد اهلجاء الطوال ) ٣(
   .١٠٩، ٨٦، ٧٩، ٧٨، ٧، ٥: ت منها أبيا١٠جاءت يف أكثر من 
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٩٢١

   .)٥( والوصية)٤( والعتاب)٣( والغزل)٢( والرثاء)١(املدح
وقد تتداخل األغراض فتجد القصيدة الفخرية حتتوي غزالً وهجاًء         

:  بناءها الفين متقارباً يف أجزائها الثالثـة   جعل ووصفاً وهذا التداخل هو ما    
  .املقدمة والعرض واخلامتة 

ميكن أن يعد خروجاً     وسأحاول هنا إبراز مظاهر هذا التقارب، وما      
  .خمالفاً عن منط هذا البناء، وذلك من خالل تلك األجزاء 

  : املقدمة -أ
مات تطول وتقـصر    د أكثر قصائدهم مبق   تيبتدئ شعراء املفضليا  

  .درة الشاعر الفنية ومزاجه النفسيحسب ق
تبتـدأ كـثرياً     ولكل غرض مقدمة تناسبه، فالفخر واملدح والغزل      

 لكنين الأستطيع تسميتها مبقدمـة      -كمحبوبة-مبمقدمة ذات صلة باملرأة     
 ووصـف لـورود    )٦(غزلية، فهي إما شكوى مـن اهلجـر والفـراق         

  ــــــــــــــــــــــــ
   .١١٩، ١١٤، ٨٩، ٧٧، ٤٣، ٢٨، ٢٥، ١١: يف قصائد املدح) ١(
   .١٢٦، ٩٢، ٦٨، ٦٧: قصائد الرثاء) ٢(
   .٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٠، ٤٦، ٢١: من قصائد الغزل ) ٣(
   .٧٦، ٦٦، ٣٧، ٣٠/ قصائد العتاب) ٤(
  .١٢٨، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ٢٧، ١٠: قصائد الوصايا) ٥(
   .٨/٢٦-١، ٥/١٨-١، ٥/٦-١، ٤/٩-١: نظر املفضلياتا) ٦(
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٩٢٢

، )٣(ألطالل أو وقوف على ا    )٢( وصف ملواقف الوداع والرحلة    )١(الطيف
  .)٤(وبعضها تضيف إىل ذلك النسيب باحملبوبة ووصف حماسنها

وهذا النوع من املقدمات كثرياً مايلحق به الشاعر وصفاً لناقته اليت           
يركبها ليتسلى ا عن حبه، وذلك حني يفقد األمل يف إعادة عالقاته، يأساً          

، وبعضهم  )٦(جره لبداءا   ، أو عجرفية وإدالالً جزاء وفاقاً     )٥(لبعدها عنه 
   .)٨(، أو ليصل إىل ديارها فينعم بلقياها)٧(يصفها ليلحق ا ظعائنها

، أو أداة )٩(وقد يكون هذا الوصف خمرجـاً وختلـصاً إىل املـدح     
   .)١٠(موصلة لرسالة يريد الشاعر أن يبعثها لغرض ما

  ــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٤/ ٢-١، ٣/٢٣-١: انظر املفضليات) ١(
   .١٣/١٢٠-١، ٩/٣٤-١: انظر املفضليات) ٢(
   .٦/٢٥-١، ٦/١٥-١، ٥/٣٨-١: انظر املفضليات) ٣(
   .٧/٤٠-١، ١١/١٧-٦، ٨/٨-١: انظر املفضليات) ٤(
   .١٩/٣٨-٦ ، ٤٤/٢٦-٨: انظر املفضليات) ٥(
   .١٤/٢٤-٦، ١٩/٩-٤: انظر املفضليات) ٦(
   .٣٠/١٢٠-١٤: انظر املفضليات) ٧(
  .١٣/٣٤-١٠: انظر املفضليات) ٨(
   .١٩/١١٩-١١ ،٨/٤٣-٥، ١٣/٢٨-٤، ٩/٢٥-٧: انظر املفضليات) ٩(
   .١٢٢ /١٢-٧، ٢٧/١٠-١٠: انظر املفضليات) ١٠(
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٩٢٣

  :وهناك أنواع من املقدمات تناسب أغراضها منها 
اليت يستفتحها الـشعراء بإظهـار       مقدنة بعض قصائد الفخر      -١

جزعهم من الكرب وفقدام الشباب وكرههم للمشيب، الذي يكون سبباً          
جوهرياً يف حرمام من ملذات احلياة ومتعها، فتأيت هذه املقدمـة سـابقة         

   .)١(لتعداد الشاعر مفاخرة ومغامراته إبان شبابه
يصف أرقه   مقدمة قصائد الرثاء اليت يظهر فيها الشاعر اجلزع ف         -٢

  .)٢(وعدم نومه وكثرة بكائه وتغري حاله من آثار ماوقع له من موت املرثي

   .)٣(مقدمة يف بيان سبب القصيدة من هجاء أو وصية -٣
أن بعـض  : واملالحظة اجلديرة باالهتمام ثالث مالحظات أوهلمـا   

املقدمات تطول بسبب مايعمد إليه الشعراء من االستطراد يف هذه املقدمات      
يف وصف الناقة، حيث جند بعضهم يطيل يف وصـفها وتـشبيهها            خاصة  

باحلمار أو الثور الوحشيني أو ذكر النعام بالسرعة أثناء إرادا ورود املاء أو   
  ــــــــــــــــــــــــ

   .٤/١١٣-١، ٤/٤٤-١، ٤/٢٢-١، ١١/١٧-١: انظر املفضليات) ١(
   .١٤/١٢٦-١، ٦/٦٨-١: انظر املفضليات) ٢(
   .٢/٨٦-١، ٢/٧٥-١، ٤/٣٠-١، ٦/٢٧-١، ٣/١٢-١: انظر املفضليات) ٣(
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٩٢٤

 ٤٤ كمقدمة عبدة بن الطيب اليت كانـت يف          )١(أثناء مطاردة الصياد هلا   
سويد ، ومقدمة   )٣( بيتاً ٣٠، أو مقدمة علقمة الفحل اليت جاءت يف         )٢(بيتاً
، وإن كان ختللها مدح لقوم حمبوبته،       )٤( بيتاً ٦٠بن أيب كاهل اليت بلغت      ا

 فخر بقومه ألنه يشكري بكري، والفتاة اليت تغين حببها          -يف الواقع -وهو  
منهم، وأنا أرجح أن يكون خلالً يف الرواية، ومع ذا فلـو أخرنـاه عـن                

ه القبلي متصالً   ، ويكون فخر  )٥( بيتاً ٣٥موضعه هنا جلأت هذه املقدمة يف       
   .)٦(مقدمة هلا ببعضه، ومن صميم القصيدة ال

  
  ــــــــــــــــــــــــ

-١٤،  ١٩/٣٨-٦،  ٤٤/٢٦-٨،  ١٤/٢٤-٦ ،   ١٩/٩-٥: انظر املفضليات ) ١(
٣٠/١٢٠.  

   .٢٦مقدمة املفضلية ) ٢(
 حلكمة قبـل    أبيات ما  ٨، وقد أردف على هذه املقدمة       ١٢٠مقدمة املفضلية   ) ٣(

  .دحوله يف غرضه وهو الفخر 
   .٤٠ مقدمة املفضلية -) ٤(
   .٤٤-٢٠، مث ٦٠ -٤٥ مث ١٩-١ هكذا - كما أرى -ويكون ترتيبها ) ٥(
   بيتاً كلها فخر قبلي ٢٩ يف ٦٤-٦١ مث ٤٤-٢٠هكذا ) ٦(
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٩٢٥

 أن حسن التخلص من املقدمة إىل الغـرض األساسـي يف     :هماثاني
، ولذا يضطر الشاعر إىل اـئ      )١(القصيدة ضعيف لدى شعراء املفضليات    

مبقدمة أخرى تلي املقدمة األوىل متهد لسبب القصيدة أو لغرضها األصـلي       
ين الذي جاء مبقدمة مهد ا لسبب هجائـه بعـد املقدمـة             كمزرد الذبيا 

 بيتاً قبل   ١٤واألسود الذي جاء بعد مقدمته األوىل مبقدمة من          . )٢(الغزلية
   .)٣(فخره، كنوع من النظر االعتباري يف أحداث احلياة

وأحسن صور التخلص بني املقدمة والغرض األصلي للقصيدة جاء         
ن مقروم اليت مـدح ـا رجـالً امسـه           قصيدة ربيعة ب  : يف أربعة قصائد  

 . )٥( وقصيدة املثقب العبدي اليت هدد ا عمرو بن هند امللـك     )٤(مسعود
  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢، ١٧، ١٥، ١١، ١٠، ٩، ٦،٨انظر القصائد ) ١(
   .١١/١٥-٧انظر املفضليات ) ٢(
   .١٨/٤٤-٥يات انظر املفضل) ٣(
   .٩/٤٣-٨انظر املفضليات )  ٤(
   .٤٢/٧٦-٤٠انظر املفضليات )  ٥(
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٩٢٦

 وقصيدة علقمة بن عبدة اليت مدح ا احلارث         )١(وقصيدة احلارث بن ظامل   
  . )٢(بن جبلة الغساينا

 أن هناك مقدمتني جاءتا على خـالف ماتعـارف عليـه        :ثالثهما
  -:األدباء

 يف قصيدة مدح للمثقب حيث استهلها مبقدمة يف احلكمة          :إحدمها
   . )٣(والفخر الفردي يف اثين عشر بيتاً، انتقل منها إىل املدح

 مقدمة طلبة وغزلية للمرقش األكرب تالها رثاء البن عمه          :والثانية
ثعلبه وتفكر يف احلياة وأحداثها، مث مدح ملكاً من آل جفنة وعرض بقـوم        

   .)٤(قبيلته لكوم خذولة هذا امللكمن أعدائه مث فخر ب
وقد تأيت القصيدة بدون مقدمة، يدخل الشاعر فيهـا إىل غرضـه            

يكون ذلك يف قصائد اهلجاء، أو يف املقطوعات، وغالباً          مباشرة، وأكثر ما  
تكون هذه املقطوعات لشعراء فرسان شغلتهم احلـروب عـن هـذه             ما

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٣/٨٩انظر املفضليات )   ١(
   .١٩/١١٩-١٨انظر املفضليات )  ٢(
   .٦٨ والقصيدة اجلاهلية يف املفضليات ٧٧انظر املفضلية )  ٣(
   .١٥٨، ٩٦ والقصيدة اجلاهلية يف املفضليات ٥٤انظر املفضلية ) ٤(
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٩٢٧

يعتمل فيها من    ت نفوسهم وما  املقدمات الفنية، إمنا مههم التعبري عن خلجا      
  ).١(احلقد على األعداء

  
   العرض-ب 

قصائد املفضليات قصائد وجدانية، تقوم فكرا على تعداد معـان          
  :متوائمة يف كل غرض من األغراض 

فالشاعر يف قصيدة الفخر يعدد أعماله اليت يرى أا تعلـي مـن             
كـرام اجلـار    درجته يف أعني الناس كالكرم والشجاعة وطيب العشرة وإ        

والصديق والعطف على الضعفة واحملتاجني، وقوة احلجة واللسن والشاعرية         
وما استمتع به من امللذات كشرب اخلمر واالسـتمتاع بالنـسبة وطـرد            

  ــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٩، ١٠٦، ٩٥، ٩٣، ١٢، ٧، ٥انظر املفضليات ) ١(
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٩٢٨

   .)١(الصيد
وإن فخر بقبيلته عدد مآثرها من كرم وشجاعة ووفاء وإباء للضيم           

رت ا على األعـداء،     وعزة ومنعة وعدد مواقعها احلربية وأيامها اليت انتص       
   .)٢(وأشهر القادة الذين قتلهم فرساا أو أسروهم

ـ          ، ووإن كانت قصيدة هجاء عدد العيوب اخلَلْقية واخلُلُقية للمهج
   .)٣(وعريه بأعماله القبيحة اليت وقع ا

يكون منصباً علـى الطعـن يف األنـساب     وأشنع أنواع اهلجاء ما   
يكـون إىل اإلسـفاف       أقرب مـا   ، وهذا النوع من اهلجاء    )٤(واألعراض
  .واملهاترات

سبق اهلجاء بفخر فردي أو مجاعي، أو ديد ووعيد أو          وكثرياً ما 
  ــــــــــــــــــــــــ

-٢٠،  ٣١/٨-١٦ وانظر املفـضليات     ٣٩١: انظر مبحث الفخر الفردي ص    ) ١(
٢٣/٢٣-٤،  ١٤/١٩-٥،  ١٩/١٨-٨،  ١٧-٦٣-٦،  ٩/١٦-٦،  ٣٠/٩ ،
٣١/٣٩-٣، ٢٣/٣٤-١٧، ٢٠/٣٠-١٤، ٢٦/٢٤-١٥.   

، ١٥/٨-٩، ٥/٥-١ وانظر املفضليات ٢٤٢:  صماعيانظر مبحث الفخر اجل) ٢(
١٩،  ٢٧/٤١-١٨. ٦٤/٤٠-٦١،  ٤٤-٣٠،  ٤٥/٣٨-٢٤،  ٣٩/٢٢-٥-
٢٨/٤٢-١٩، ٢٧/٤١-١٨، ٦٤/٤٠-٦١، ٤٤-٣٠، ٣٨ ، ٢٨/٤٢.   

/ ٢١،  ٢٠،  ٣٤/١٢-٢٧،  ٩-٤،  ١٣/١٥-١٢،  ٤/٧-١انظر املفـضليات    ) ٣(
١١٨.  

-٣٨، ٢٩/٩١، ٦٤/ ١٢-١٠، ١٥/ ٤٠-٣٦، ١٤/٧-١١انظر املفضليات ) ٤(
١٠/١١٨، ٦-٥، ٥/١٠٣-٣، ٣٩/٩٨.  
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٩٢٩

، وهذه األنواع الثالثة هي من صميم الغرض، فالرغبة يف          )١(سخرية وكم 
أتعاملين هذه املعاملة وأنا    : اهلجاء تستثريها ولسان حال الشاعر يقول لعدوه      

  .وكيت، فهي ثورة غاضبة ودخان يعقبه انفجار كذا وكذا أو أنا كيت 
وبعضهم يؤخر الفخر فيأيت به بعد اهلجاء كنـوع مـن التهديـد             
والوعيد يلجم به خصمه؟ لئال حياول العود إليه أو جماته علـى هجائـه              

  .)٢(له
وإن كانت قصيدة غزل وصف طيف خياهلا أو يـصف حماسـنها            

  .)٣(هويتشوق إىل لقائها ويصف آثار حبها يف نفس
  

وقد الحظت أن قصائد الغزل يف املفـضليات قـصرية وقليلـة مل     
، وسبب قلتها اكتفاؤهم بذكر املـرأة والنـسيب ـا يف            )٤(تكتمل فنياً 

  .مقدمات قصائدهم يف األغراض األخرى 
  

وأطول صور للمرأة رمسها املرار يف أثناء قصيدته الفخرية، ختم ا          
  ــــــــــــــــــــــــ

-٣، ٣٥/-١٣، ٢٧/١٥-٢١،٢٤، ١٨-١٤، ٢/٥-١انظــر املفــضليات ) ١(
١١٨-١٣-١٠، ١٢/٧٩-٩، ١١/٧٨.   

   .١٥/٨٦-١٣، ٢٠/٣٥-١٩، ٤٢/١٢-٣٦ انظر املفضليات -) ٢(
   .٥٧ ،٥٦انظر املفضليات ) ٣(
   .٥٠، ٤٩، ٤٦انظر املفضليات ) ٤(
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٩٣٠

  أكثر مـن -أيضاً-وأطال فيها يفتخر  فخره، وهو ذه الصورة اليت رمسها       
كونه يتغزل، أنه وصف المرأة كان يهواها أيام شـبابه، تـذكر ديارهـا     
ووصف صوحيباا وأطال يف وصف حماسنها وختم هذا الوصف بأبيـات           

  .)١(أظهر شدة وجده ا
كما الحظت أن صورهم اليت رمسوها للمرأة عفيفة، تظهر احترام          

  .ار والفضيحة العرب للمرأة وخشيتهم الع
 وإن كانت قصيدة رثائية فأفكارها تدور حول خصال املدح مـن          

   .)٢(كرم وشجاعة وأنفه ومحاية وعزة للمرثي
ويضاف إىل بنائها؛ إن كان املرثي مقتوالً يف حروب مع األعـداء            

ديد من الشاعر ألعدائه، وهذا يتناسب مع وضع اتمـع          فيضاف إليها   
  .)٣(القبلي

ادث عاماً كحادثة موت أبناء أيب ذؤيب، أو حني         وحني يكون احل  
يكون الشاعر قد أحس بقرب أجله جنده يضيف نظرات تأملية يف احليـاة،       

 ابعة عن شعور اجلزع من احلوادث، يعقبها نوع مـن التـسليم للـدهر             ن
وسـار املـرقش األكـرب علـى هـذا املنـوال يف رثائــه      . )٤(ونوبـه 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . آخر القصيدة ٩٥-٥٣ واألبيات من ١٦انظر املفضلية ) ١(
   .١٠٩، ٩٢، ٦٨، ٦٧ انظر املفضليات )٢(
   .١٠٩/ ١١-٦، ٥١/٦٧-٤٥انظر املفضليات ) ٣(
   .١٢٦/ ٦٥-١٥، ٤٠/٦٧-٢٩، ٤٥/٩-٣١انظر املفضليات ) ٤(
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٩٣١

  .)١(ابن عمه ثعلبة
صية فإن نصها يبدؤ بنداء للموجهة إليـه أو         وإن كانت قصيدته و   

، يعقبـه   )٣( وإخبار من الشاعر بأنه وجه إليه نصيحة       )٢( إليه هبتصريح بامس 
، أو حتـث علـى معـايل    )٤(سواء أكانت تعاجل قضية بذاا    سرد للوصية   

األمور؛ إال أن الوحدة والتئام األبيات يف العرض للوصية من النـوع األول         
شاعر املوصي يف النوع الثاين يعدد اخلصال احلميدة اليت         أظهر، بينما جند ال   

  .يوصي ا سرداً مما جيعلنا ال حتس بني أبيات الوصية التئاماً 
ولتقوية معاين الوصية يف نفس املوصى ا، جند الـشاعر املوصـي            

ظهر قيمته ومكانته االجتماعية، فيفخر بنفسه وأنه رجل رجـل جمـرب            ي
، وهو هنا يستعمل عوامل النفسية يف نفس املتلقي لتحثه علـى            )٥(ممارس

  .التمسك ذه الوصية 
ومن خالل عرض األفكار اليت تدور عليها صور قصائد املفضليات          

  :ظهر يل مالحظتان
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٧/٥٤-٩انظر املفضليات ) ١(
   .١/١١٦ ، ١/٢٧انظر املفضليات ) ٢(
   .٦/١٢٧-١، ١٢٣/ ١٧-٥انظر املفضليات ) ٣(
   .٦/١٢٧-١، ١٧/١٢٢-١٣، ٣٧/١٠ -٢٨انظر املفضليات ) ٤(
   .١٢٣/ ١٨/٢٨، ٦/٢٧-١انظر املفضليات ) ٥(
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٩٣٢

 وجود تداخل يف أغراض القصائد خاصة بني الفخر واهلجاء    :األوىل
غي علـى الغـرض     يط والوعيد والعتاب والوصية والغزل؛ لكته تداخل ال      

  .األساسي من القصيدة
  

 عدم اهتمام شعراء املفضليات حيسن التخلص إذ أكثـرهم          :الثانية
ينتقل من غرض إىل غرض ومن معىن إىل معىن ومن املقدمـة إىل العـرض            
دون جتويد حلسن هذا االنتقال، مما يضعف الرابطة الفنيـة بـني أفكـار              

  .القصيدة وصورها 
  .ط ساروا عليه ومنهج اقتفوا أثرههذا أنه منلكن الذي يشفع هلم يف 

  

   اخلامتة -جـ
  

يبقى منها يف األمساع، وسبيله أن       قاعدة القصيدة وآخر ما   (اخلامتة  
يأيت بعده أحسن منه، وإذا كـان        متكن الزيادة عليه، وال    يكون حمكماً ال  

   .)١ ()أول الشعر مفتاحاً له، وجب أن يكون اآلخر قفالً عليه 
نظرنا إىل   دمياً مل يكونوا يهتمون خبامتة القصيدة، وإذا ما       والشعراء ق 

الفخـر  (قصائد املفضليات وجدنا أكثرها بدون خامتة يف سائر األغراض          
  ).واهلجاء والرثاء واملدح والغزل والوصية

  
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٦: العمدة ) ١(
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٩٣٣

، مل  )١( قصيدة فخرية بني فخر فردي ومجاعي      )٤٠(لـويف نظرة   
من احلكمة والنظر يف احليـاة  أجد إال سبع قصائد هلا خواتيم موشاة بشيء   

   .)٢(وأحداثها وقال أهلها
  :ومنبع هذه احلكمة أمران 

ـ        كون أكثر قصائد الفخر ال     :أوهلما رم صتكون إال عن كـرب وت
عدد من املفاخر، فينقدح يف نفـسه        العمر، مما يشعر الشاعر مبرارة فقد ما      

ـ           ه عمـا   ترقب املصري وفناء اللذائذ، فيسجل ذلك خامتة لفخرة، يتسلى ب
  .انقضى من متع احلياة

 أن احلكمة خالصة جتارب، وإمكان تقدميها للناس يعـد          :وثانيهما
  .مفخرة تبقى للشاعر، تدل على حنكته ودربته 

ويف نظري أن جميء قصيدة الفخر واهلجاء بدون خامتة غري معيـب    
 أومكرمـة   من الناحية النفسية، ألن وقوف الشاعر يف اية القصيدة على           

مما يبقى صداها متردداً يف أذن املستمع، وكأن فيه إشـعاراً بعـدم             مذمة،  
انتهاء املفاخر، إذ حيتمل أن يزيد عليها الشاعر شيئاً من مفاخر أو عيـوب              

  .أخرى 
  ــــــــــــــــــــــــ

، ٣٨، ٣٤، ٢٦، ٢٤،  ٢٢،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ٨: انظر خوامت املفضليات    ) ١(
٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٥،  ٩١،  ٨٦،  ٧٧،  ٦٤،  ٦٢،  ٦٠،  ٤٢،  ٤٥،  ٤٠،  ٣٩ ،
١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٧، ١١٣، ١١٢، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤.   

   .٩٨، ٩٣، ٧٥، ٧٤، ٤٤، ٢٧، ٩نظر املفضليات ا) ٢(
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٩٣٤

ولعل هذا هو السر يف جميء الفخر خامتة لقصائد اهلجاء والعتـاب            
  .)١(والغزل والوصايا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــ

-١٨، ٢٢/٢٧-١٩، ٢٠/٣٥-١٩، ٤٢/١٢-٣٦انظـــر املفـــضليات ) ١(
٤٦/ ١٢-٩، ١٩/٥٥-١٢، ٢٠/١١-١٤، ١٠/٣٠-٦، ٢٨/١٢٣.  
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٩٣٥

  :احملور الرابع 
  نيم يف قصائد املخضرمني واإلسالميأثر اإلسال

 تـسعة   - حسب ماترجح لـدي      -بلغ عدد الشعراء املخضرمني     
١( فأربعة شعراءنيشعراء، وأما الشعراء اإلسالمي(.   

  .وهو عدد يقارب سدس شعراء املفضليات 
والشك أن اإلسالم مببادئه ومفاهيمه اجلديدة أحدث نقله فكريـة          

انعكست آثارها على مضامني الـشعر العـريب   بينه يف صميم احلياة كلها،  
  .اإلسالمي

أستطيع احلكم على قصائد املخضرمني يف كوـا          والواقع أنين ال  
نظمت يف مرحلة إسالمهم إال يف عدد حمدود منها ولدينا تسع شعراء، هلم             

  :مثاين عشرة قصيدة هي املفضليات التالية
٦٧،  ٤٣،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٣،  ٢١،  ١٧،  ١٥،  ٩ ،

١٢٦، ١٢٣، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ٦٨.  
  :القصائد اخلمس التالية فميكن أن أجزم أنه إسالمي  وما
١٢٦، ٦٨، ٦٧، ٢٧، ٢٦.   

وذلك لوضوح دالئل إسالميتها، فقصيدتا عبدة بن الطيـب األوىل     
روحها جاهلي مبين على الفخر، لكنه صرح يف مقدمتها بأنه متعلق           ) ٢٦(

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٩٧٩:  ص١:  امللحق الزمين لشعراء املفضليات رقم :انظر) ١(
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٩٣٦

ذين حلوا املدائن جياهدون رؤوس العجم      وقد هاجرت مع أهلها ال    ) خولة(
  .)١(يف العراق

مل يقلها إال بعد كربه وضعف بـصره، ويف         ) ٢٧(والقصيدة الثانية   
آخرها روح إسالمي حتدث فيه عن الوصية بتقوى اهللا وبر الوالد وطاعـة             

ملتمم بن نويرة يف رثاء أخيه مالك الذي قتل يف           ٦٨ ،٦٧أمره، القصيدتان   
املوت والقرب واحلمل إليه على شرجع، والسالم عليـه          ذكرو. حرب الردة 

   .)٢(بعد دفنه حني املرور عليه
واليت قاهلا يف رثاء بنيه الـذين       ) ١٢٦(ونظريمها قصيدة أيب ذؤيب     

 )٢(١٨ طاعون عمواس الشهري الذي وقع عام        -قضى عليهم طاعون لعله     
  .وكانوا  قد خرجوا مع أبيهم إىل جهاد الروم 

ن مثل ائد فيها أبيات حتتمل اا قيلت يف اإلسالم م وهناك مخس قص  
  .٤٠، ٢١، ١٧، ١٥، ٩القصائد 

ملتمم شكى فيها الكرب ونظر فيها إىل مآل الناس قيله          ) ٩(فالقصيدة  
وإىل ضعف أحواله،ولعل نظرته هذه مل تكن إال بعد موت أخيـه وبعـد              

   .)٤(كربه
  ــــــــــــــــــــــــ

  . منها ٧، ٣-٢انظر األبيات ) ١(
  . منها ٣٠-٢٣، ٩-١انظر األبيات ) ٢(
  ."عموس"دان مادة انظر معجم البل) ٣(
  . منها ٤٥-٣١انظر األبيات ) ٤(
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٩٣٧

ا وهو قولـه    ملزرد فيها بيت جاء يف بعض روايا      ) ١٥(والقصيدة  
   .)١(يصف إبل الشيخ الذي استجار به من ابن ثوب حني أخذ تلك اإلبل

  سرة الضيف أو نعمت مطايا ااهد      ااح احملل يهدي زفريهـفنعمت لق
فاجلهاد مصطلح إسالمي مل يكن معروفاً من قبل ذا املعىن الـذي            

  .تتخذ له خيار اإلبل 
دث فيه عن الغيبـة بقولـه       له أيضاً فيها بيت حت    ) ١٧(والقصيدة  
   :)٢(يصف أعدائه

  يهزون عرضي باملغيب ودونه      لقرمهم مندوحة ومآكل 

وال { :وتشبيه املغتاب باألكل معىن إسالمي جاء يف قوله تعـاىل         
يغتب بعضكُم بعضاً أَيِحب أَحـدكُم أَنْ يأْكُـلَ لَحـم أَِخيـِه ميتـاً               

وهمت٣(}فَكَِره(.   
وهذا املعىن الذي جعلين أظن بأن مفضلية سويد قيلت بعد إسالمه           

   :)٤(حيث جاء فيها
  مطعم وخم وداء يدرع    بئس ماجيمع أن يغتابين 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .، وانظر كالم احملقق حوله ٢٢البيت رقم ) ١(
   .٥٤البيت رقم ) ٢(
  . من سورة احلجرات ١٢بعض اآلية ) ٣(
   .٤٠/١٩٨/ ٧١املفضليات ) ٤(
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٩٣٨

  .فقد شبه الغيبة بالطعام غري املرئ 
ل السعدي فيها ثالثة أبيات حيتمالن تـأثر        يللمخ) ٢١(واملفضلية  

  :)١(شاعرمها باإلسالم ومها قوله
ـ  ــئن بنيـ ــشقر يفول   ت يل امل

ــة إن  ــين املنيـ ــنقنب عـ   لتـ
ــده  ــر أرش ــدت األم   إين وج

  

        ـمـصهضب تقـصر دونـه الع  
  ــم ــه حكْ ــيس كحكم   اهللا ل
   تقــوى اإللــه وشــره اإلمث  

  

 ما ينظران إىل قولـه تعـاىل  ل والثاين  والبيتان األوـا  {: كأمنأَي

   .)٢(} مشيدٍةتكُونوا يدِركْكُم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج
  .ذير من اإلمثحتوالبيت األخري فيها حث على التقوى و

وكذلك ميكن أن تصدر هذه املعاين عن جاهلي يؤمن باحلنيفية، مما           
بقى لدى العرب من بقايا دين إبراهيم اخلليل عليه السالم، وشواهد ذلك             

 ، منها ماجاء يف وصية عبد قيس بن خفاف الربمجـي          )٣(كثرية يف شعرهم  
   :)٤(وهو جاهلي مل يدرك اإلسالم، وكان قال يف وصيته البنه جبيالً

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٤٠/٢١/١١٨-٣٨املفضليات ) ١(
  .ء  من سورة النسا٧٨بعض اآلية ) ٢(
  .٢٨٣-٢٤٤/ ٢: انظر اية األرب يف معرفة أحوال العرب لآللوسي ) ٣(
   .٣/١١٦/٣٨٤املفضليات  ) ٤(
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٩٣٩
  وإذا حلفت ممارياً فتحلل        اهللا فاتقه وأوف بنذره

  :وأما القصائد الثمانية الباقية هلؤالء املخضرمني وهي 
ــها ١٢٣، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ٤٣، ٣٩، ٣٨، ٢٣  فمنـــ
مـا جاهليتـان،    نمة الشـك أ   ع، لعبد اهللا بن     ١١٥،  ١١٤املفضليتان  

ملعاجلتهما قضايا جاهلية فاألوىل منهما مدح للحوافزان أحد قادة القبائـل           
  .اجلاهلية ويذكر حادثة جرت له مع عجوز باهلية التجأ إليها 

 عرض لصلح بني قبيلته وبين عمهم، لئال خيتلفوا بـشأن           :والثانية
  . اجلاهلية ، مع مافيها من روح العصبية)عرقوباً(مسابقة على حصان مساه 

واليت قاهلا يف مـدح     ) ٤٣(ومنها مفضلية ربيعة بن مقروم ورقمها       
. ، الفتدائه إياه من األسر وفك ماله له       )مسعوداً(أحد كرماء العرب ومساه     

  .فهذه املناسبة تدل على جاهليتها 
: ميكن أن يكون إسالمياً إال اخلمس القصائد الباقية        ومل يبق معنا ما   

 لكن معانيها خالية من الـروح اإلسـالمية،         )٢٣،٣٨،٣٩،١١٣،١٢٣(
جيعلنا جنزم جباهليتها، ألا تدور على مفـاخر         وخلوها من هذه الروح ال    

ازلـة النـساء   غللشعراء بأشياء قدمية، وقعت هلم يف جاهليتهم من مثـل م  
، وتعداد حروب طاحنة بـني      )٢(، وسقى اخلمر للفتيان   )١(واالستمتاع ن 

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٤/٤٣/٢١٣-٣انظر املفضليات ) ١(
   .١٣/١١٣/٣٧٦-١١انظر املفضليات ) ٢(
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٩٤٠

، وهذه املعاين رمبا افتخر ا الشاعر يف إسالمه،         )١(عدائهمأقبائلهم وقبائل   
  .ألن اإلسالم دين جيب ماقبله 

وأما الشعراء اإلسالميون فهم الذين نستطيع أن ننظـر إىل أدـم            
  :مبنظور إسالمي حناكمهم عليه، وهلم مخس قصائد هي 

وأثر اإلسالم واضح يف هذه القصائد      ) ٩٢ ،٣٤ ،٣٣ ،١٦ ،١٤(
  :اخلمس كما يلي 

ر بن منقذ العدوي التميمي من شـعراء        راللم) ١٤ ( املفضلية -١
الدولة األموية وتدور معاين هذه القصيدة حول ذمه البخل، وأن البخيل إمنا           

خبل به لغريه، ويبني قلة إبله وأن ما أذهبها هـو            يبخل عن نفسه ويترك ما    
 خلتـه   جوده ا وتقسيمها على احملتاجني ممن يطلبون وفده، كما يسد ا          

   .)٢(ويقضي ا ديونه
وإن تكن هذه اإلبل قليلة فإن لديه سواها حظائر من خنل وهبه اهللا             
له، وأغناه به، يعطي منها ويهب ويتصدق وحيتسب أجره على اهللا فهـو             

   .)٣(الباقي مما أنفق
  :)٤(ومتثل املنظور اإلسالمي يف موضعني من القصيدة مها قوله

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٢٥/١١٣/٣٧٨-٢١، ٣٧/٣٨/١٨٤-٢٩انظر املفضليات ) ١(
   .١٦-١٤ ، ٢-١: األبيات ) ٢(
  . وفيها وصف مجيل للنخل وبيان صربها على احملل ١٢-٣: األبيات ) ٣(
   .٤: البيت ) ٤(
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٩٤١
   العامليناعطـــــاء اهللا رب      فإن لنا حظائر ناعمــــات 

   :)١(وقوله
  فغضي بعض لومك ياضعينا   فتلك لنا غىن واألجر باق 

حيث اعترف يف األول منهما بفضل اهللا عليه حني وهبـه هـذه             
  .احلظائر، واحتسب أجره على اهللا فيما أنفق منها يف البيت الثاين 

العرب منـذ   وأما حديثه عن البخل وذمه فهي نظرة متوارثة لدى          
جاهلتهم، جاء اإلسالم فأكدها، ألا نظرة حق وصـفة خـري فـيهم،              
واإلسالم مل حيارب فيهم إال الصفات السيئة، وأما الصفات اخلريية فنماها           

  .وأكد احلث عليها 
وتدور حول الفخر باسـتمتاعه     : للمرار أيضاً ) ١٦ ( املفضلية -٢

، ومنـها   )٣( واإلبل )٢(يلمبلذاته، ومنها املباح كالصيد وركوب أصائل اخل      
، ومنها احملرم كالتعـايل     )٤(التحلي باألخالق النبيلة كمعرفة احلق والكرم     

ليـست من  والتهالك يف حب )٦( والتفصيل الدقيق لصفة املرأة )٥(بالنسب
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١١: البيت ) ١(
   .٢٦-٧األبيات ) ٢(
   .٣٧-٢٧األبيات ) ٣(
   .٥٢-٤٨، ٤٥-٣٨األبيات )  ٤(
   .٤٧-٤٦األبيات ) ٥(
   .٩٠-٦٢األبيات ) ٦(
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٩٤٢

  .)١(بزوج له
ويف هذه املفضلية من أثر اإلسالم يف مضمون هذه القصيدة ثالثـة            

  :أشياء
قي اخلمر للفتيـة والـضيفان، لتحـرمي       خلوها من التفاخر بس    -أ
  .اإلسالم له
 خلوها من التفاخر بلعب امليسر واجلود عن طريقه، لقـضاء           -ب

  .اإلسالم على ذلك 
 خلوها من تعداد احلروب القبلية، ألن اإلسالم قد ضـرب           -جـ

  .جبرانه، ووحد القبائل حتت لوائه، فضرب األمن عليهم سرادقه
 الفخر اجلاهلي وعليهـا مـدار       وهذه الصور الثالث كانت عمدة    

  .الشعر 
جلبيهاء األشجعي وتدور حول وصف منيحة      ) ٣٣( املفضلية   -٣

وهبها لرجل ينتفع ا مث يردها، لكن ذلك الرجل مل يردها إليه، فقال هذه              
  .القصيدة يستعجله بردها ويصفها وصف املباهي ا 
 عليه، اه اإلسالم وحثموهي مثرة خلق كان موجوداً يف العرب، فن       

اللقحة الـصفي    الصدقة   نعم "-صلّى اهللا عليه وسلّم   –ومنه قول الرسول    
  .)٢("منحة، والشاة الصفية منحة يغدو بإناء ويروح بإناء

  ــــــــــــــــــــــــ
   .٩٥-٩١األبيات ) ١(
ـ  : انظر. -رضي اهللا عنه  –رواه أبو هريرة    ) ٢( امع الـصغري وزيادتـه     صحيح اجل

٢/١١٤٧.  
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٩٤٣

 أخيـه  منحـة فالشاعر كان حمباً للخري حني قدم هذه الشاة الغالية   
  .منحة، لكن املمنوح قصر يف ردها إليه بعد انتهاء زمن املنحة 

 الشاعر وصف الشاة، وقصر يف إبراز الفائـدة مـن           وقد استغرق 
  .املنحة وأا خلق نبيل حث عليه الدين احلنيف 

  

لشبيب بن الربصاء وتـدور فكرـا حـول         ) ٣٤ ( املفضلية -٤
  : فكرتني

   .)١( تذكر حملبوبته اليت رحلت عنه فأبعدت النجعة:األوىل
 البيـد    فخر ببعض أخالقه من الصرب على األسفار وقطع        :والثانية

 من  -زوجه-، والفخر مبا علمت     )٣(، والصرب على نوائب الدهر    )٢(والقفار
، وإطعام احملتاجني وتفقـد    )٥(، وبذله اللحم  )٤(خلقه كاكرامه الطارق ليالً   

  .)٧(، وبشاشته عند استقباله الضيفان)٦(أحواهلم
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٣-١: األبيات ) ١(
   .١٥-١٤: األبيات ) ٢(
   .١٦: البيت ) ٣(
   .١٧: البيت ) ٤(
   .٢٢-٢٠، ١٨األبيات ) ٥(
   .١٩: البيت ) ٦(
   .٢٣: البيت ) ٧(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٤٤

وليس يف الفكرة األوىل خلل يف التصور، فالشاعر مل يصف حمبوبته           
ياً للخلق، فقد اقتصر على وصف رحلتها وشوقه إليها، ومتنيه أن           وصفاً جماف 
  .يلحق ا 

وكذلك فخره يف الفكرة الثانية، إذ مل يفخر خبلق مشني أو حمـرم             
  .يتعارض ومبادئ الدين 

  :)١(ويف قوله
  ملمن يهني اللحم وهو نضيج       وإين ألغلى اللحم نيئاً وإنين

  :)٢(وهو قوله
  جعلى ثديها ذو ودعتني هلو       الليل عزهاإذ املرضع العوجاء ب

بيد أن الصورة اليت رمسها للطفل الذي أجهد أمه بطلب الرضـاع            
يعلق على الصبيان من اخلرز ليقيهم من العني، وهذا          ليالً فيها إشارة إىل ما    

إنّ الرقـى والتمـائم والتولـة       ((: التعليق منهي عنه كما جاء يف احلديث      
شفع للشاعر أنه يصف حال طفل هلج بالرضاع وأمـه          ي  لكن ما  )٣())شرك

 ضعيفه هزيلة، وهي مع هذا حمبة له قد علقت عليه الـودع، وهـذا مـا               
ىل تردي حاهلا فهذا الوصف قيـد يف        إسيضطرها إلرضاعه ولو أدى ذلك      

  .يعين اقراراً من الشاعر به ورضى عنه  الصورة يزيدها عمقاً، وال
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٨: البيت ) ١(
   .١٩: البيت ) ٢(
  ).١٦٣٢: (، ورقمه)١/٣٣٦(صحيح اجلامع الصغري وزيادته ) ٣(
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩٤٥

يسر وتقدمي اللحم عن طريق هـذا       يوهم بافتخاره بلعب امل    فيه ما 
   .)١(العمل احملرم هكذا فهم الشراح

ويف نظري أن افتخاره هذا مبعىن بذله للغايل النفيس منه واختيـاره            
قـدم منـه     قدمه هلم مل يلتفت إىل ما      ألفضله ليقدمه لضيفانه، حىت إذا ما     

شـتراه  فيمنع أحداً من وروده واألخذ منه، فهو غاٍل قبل أن يشتريه، فإذا ا           
  .وطبخه صار رخيصاً عنده 

ينبغي أن يفهم من شاعر إسالمي، كيف ال، والذبيحة اليت          وهذا ما 
حيل أكلها فهي مما أهل به لغري اهللا، إذ مل يرد            تذبح حتت أنصاب امليسر ال    

منها إال املفاخرة واملباهاة بالكرم، والناس يعلمون ذلك فال يقدمون علـى            
ين على الشاعر، وبإمكاننا إجيـاد خمـرج لـه    جي أكله مث مل حنمل النص ما    

  .ومندوحة عنه 
للسفاح بن بكري الريبوعي يرثي رجـالً مـن        ) ٩٢ ( املفضلية -٥
  ) .حيىي(قومه امسه 

  :ويف القصيدة صور من أثر اإلسالم يف معاين الرثاء منها
   :)٢( استفتاح الشاعر بالدعاء للميت يف قوله-أ

  غفور وشفيع مطاعرب         صلى على حيىي وأشياعه
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٣٨، وتابعه التربيزي ٣٣٩: اري انظر شرح ابن األنب)١(
  .مطلع املفضلية) ٢(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتالصور
 

٩٤٦

مبهم غري واضح، بيد أن التربيـزي       ) شفيع مطاع (وإن كان قوله    
  :)١(شرحه بقوله

الصالة من اهللا الرمحة، ومن املالئكة الدعاء، ومن الناس اليت تقام           (
يف أطراف الليل والنهار، ويعين بالشفيع املطاع املَلَك، ومن جرى جمراه من            

حيىي ومن شايعك وصلت عليك مالئكة       رمحك اهللا يا  : الرسل فكأن املعىن  
واهللا . ويريـد مطيـع   : مطاع: السماء، واملالئكة شفعاء، مطيعني هللا، قال     

  . أعلم
  

  :)٢(التسليم لقضاء اهللا والرضا بقدره يف قوله -ب
  

  يستطـــاع ورد أمر اهللا ال        قوم قضى اهللا هلم أن دعوا

  :)٣(هيف قولاحلديث عن قسمة املال واملواريث  -جـ
  بني مواريث بكسر تباع      تلك سراياه وأموالـــــه

وهكذا جند أن ظهور أثر اإلسالم يف القصائد اإلسالمية مـاثالً يف            
ترك الشعراء لكل ماينايف دينهم ومبادئهم، ويف حديثهم عن شـيٍء مـن             

  .مصطلحات هذا الدين 
  ــــــــــــــــــــــــ

   .١١، ٣/٣شرح التربيزي ) ١(
   .٣٢٣:  يف الرواية األوىل ص١٣البيت ) ٢(
   .٣٢٤ يف الرواية الثانية ص ١١البيت )  ٣(
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  التّقويم العام للصورة الفنّية في المفضليات: الفصل الخامس
 

٩٤٧

ح  يتـض -حبمد اهللا  -ويف ختام هذا الفصل والذي متت به الرسالة         
لنا أن هذا االختيار جدير بالدراسة والعناية ملا متيز بـه مـن الـشمولية               

  .والتكامل املعنوي لقيم وأخالق العرب وعادام وتقاليدهم 
وبه يظهر لنا عظمة هذه اللغة اليت وحدت بني قوم تباعدت ديارهم       
وتنافرت قلوم ومع ذا كان هذا اللسان هو الرابطة األقوى فيما بينـهم،             

ريق يتعارفون وبواسطته يتفامهون مما جعـل صـورهم وأخيلتـهم           عن ط 
  .فاهيمهم ونظرم متقاربة متوائمةوم
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٤٨

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الـخـاتـمـة
  

٩٤٩

  مةخاِتالْ
أمحده محداً يـوايف نعمـه      ، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات     

، وأشكره حق شكره على أن سدد وأعـان       ، ويدافع نقمه ويكافئ مزيده   
وبعد تعاقب ثالثة   ، حىت مت هذا البحث بعد مخس سنني لقيت فيها الكثري         

  .رمحة وحليهم الشكر والعرفانمليتهم ال، من األساتذة األجالء
  ...وبعد

فقد عاجل هذا البحث الصورة الفنية من خـالل املفـضليات يف            
سبقتها بتمهيد يف وضع قواعد للباحث يف مفهوم الصورة         ، مخسة فصول 

وجزئياته مل تزل   ، حيث مل يزل هذا املفهوم مضطرباً لدى الباحثني       ، الفنية
فهـم مـابني    ، اذفها مـشارم  تتق، شائكة ومتداخلة يف مفاهيم أكثرهم    

 وبني تراثي مل جياوز نظرات عبد       )١(حداثي متابع للغرب يف فهمة النقدي     
  .)٢(القاهر و السكاكي

 وأخذ حماسن كـل )٣(وقليل منهم من حاول التوسط بني الفريقني 
  ــــــــــ

/ ود) صورة الفنية يف الشعر اجلـاهلي (نصرت عبد الرمحن يف كتابه     /  منهم د  )١(
عبد القـادر الربـاعي يف   / صورة يف الشعر العريب، ودعلي البطل يف كتابه ال    

  ).الصورة  الفنية يف النقد الشعري(
كامل / عبد احلميد حممد العبيسي يف كتابه البالغة ذوق ومنهج ود/ منهم د )٢(

  .حسن، البصري يف كتابه بناء الصورة الفنية يف البيان العريب
أمحـد  /  بني البالغة والنقد ودأمحد بسام الساعي يف كتابه الصورة/ منهم د )٣(

  ).الصورة البالغية عند عبد القادر اجلرجاين: (دمهان يف كتابه
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٥٠

  .فريق
، ومع ذا فجدة البحث يف موضوع كهذا كانت وراء هذا كلـه           

وأنا ال أدعي أنين جئت     ،  ختطئ وتصيب  والنظرات النقدية ما هي إال آراء     
وإمنا بذلت جهد املقـل يف أن رضـيت لنفـسي قاعـدة مـن         ، جبديد

، املصطلحات يف مفهوم الصورة الفنية وأنواعها جعلتها يف هذا التمهيـد          
وعلى منواهلا سرت يف التطبيق عليها والتمثيل هلا من شواهد املفضليات يف        

  .صلب الرسالة خالل فصوهلا اخلمسة
أهم القضايا اليت أثرا وأبنت رأيي فيها ومالحظايت عليها ممـا           و

  :يعد أهم نتائج البحث ما يلي 
  

  :أوالً ـ قضية أمناط الصورة الفنية
فالنقـد  ، هذه القضية هي أم القضايا يف موضوع الصورة الفنيـة         

مبعناه الواسع الـذي    ) صورة(العريب القدمي لعدم إدراكه مفهوم مصطلح       
مل يكن يهتم إال بنمط واحٍد من أمناط هـذا املـصطلح   ، ننفهمة حنن اآل 

  .وهو النمط البياين
وقد ظهر يل أن أمناط الصورة ميكن أن ننظر إليهـا مـن ثالثـة             

  :اعتبارات
  .)١(ومها قالبان ال غري.  باعتبار قالبها الفين املصبوبة فيه-أ

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٢٧: انظر ص )١(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٥١

ـ :   ـ جمازي ـ وهو ما يندرج حتت علم البيان  )١(قالب بياين
والصورة املتولدة منه تعـرف  ، )تشبيه ـ االستعارة ـ الكناية ـ ااز   ال(

بالصورة البيانية أو اازية ومل أرتض تـسميتها الـصورة البالغيـة وإن         
  .استخدمها بعض النقاد
 وهو كل صورة دلت عليهـا       :)٢(قالب احلقيقة : والقالب الثاين   

التـشبيه  : اع البيانيـة  األلفاظ بإحياءاا ولوازمها دون االستعانة بـاألنو      
  .واالستعارة والكناية وااز

وأقرب مصطلح يتناسب مع هذه الصورة ذا املفهوم هـو مـا            
لكن األسلوب الذي عوجل به هـذا       ، عرف بعلم املعاين يف البالغة العربية     

أفقده النظرة الشمولية الـيت   ، وكثرة تفريعاته ومصطلحاته  ، العلم يف تراثنا  
املـبين علـى اسـتنباط الـدالالت        ) ة احلقيقية الصور(بسطها مصطلح   

  .واالحياءات للفظة املفردة
  

 باعتبار حجمها من حيث اإلفراد والتركيب واجلزئية والكلية    -ب
والطول والقصر وقد توصلت إىل أن الصورة املفردة هي الصورة املستقلة           
بذاا عما سواها ويشترط أن تكون قصرية كصور التشبيه واالسـتعارة           

ويشاركها يف حجمها الصورة اجلزئية إال أا تكون جزًء مـن          ، نايةوالك
  ــــــــــ

   من هذا البحث٥١: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٥٢: انظر ص )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٥٢

  .كل
فإذا ما انضمت الصور املفردة بعضها إىل بعض شكلت صـورة           

  ".الصورة الكلية: "صار امسها، مركبة
  

الصورة "وإذا ما تتابعت الصور وامتدت لتشمل عدة أبيات مسيتها          
الصورة املمتدة  : فية هي وهلذا النوع من الصور أمساء أخرى إضا      " الطويلة

والصورة املشهد ومثة نوع اخر من الصور يستغرق القصيدة كلها يكون            
وقـد  . يف القصائد القصصية مسيته الصورة املمتدة أو املشهد أو اللوحـة          

  .)١(تكون القصيدة صورة واحدة خاصة يف القصائد القصصية
  

إىل  بالنظر إىل صلة الصورة باحلواس اخلمس ألفيتها تنقـسم           جـ
أو حبسب اتصافها باحلركـة     ، صورة بصرية ومسعية وذوقية ومشية وملسية     

  .)٢(أو حبسب اللون من عدمه، السكونو
  

ومما له صلة باحلديث عن أمناط الصورة التنبيه على ما وقع فيـه             
ومن متابعة آلراء الغـربيني يف      ، بعض الباحثني من ختبط يف مفهوم الرمز      

عرنا العريب نظرة وثنية متخيلة غري مبنيـة        نظرهم إىل الصورة الفنية يف ش     
  .على أسس متينة من الدراسة والعلم

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٥٤: انظر ص )١(
 . من هذا البحث٥٥: انظر ص )٢(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٥٣

حيث جعلوا كثرياً من الصور التشبيهية النمطية كتـشبيه الناقـة           
أو صورة الطلل   ، بالثور الوحشي أو صور الغزل املصرح فيه باسم احملبوبة        

اولـت   ح ،جعلوها كلها ترمز إىل آهلة وثنية وإىل رموز معنوية        ، والرحلة
  .)١(همهم هذاعند احلديث عنها إظهار خطأ ف

  

 ظهر يل ختبط الدارسني يف فهم الصورة الرمزية ومسمياا          -ثانياً
، املوضوعية، الرمزية األسلوبية : (ومن مصطلحام تلك  ، الصورة التشبيهية 

) الرمز الوجودي ، الرمز الديين األسطوري  ، الرمز البنائي ، الرمز اإلشاري 
ىل الرمز اإلشاري  أللفيناه راجعاً إىل الرمز األسلويب ألنه نوع           ولو نظرنا إ  

من التشبيه واألسلوبية هي دالالت التشبيه واالستعارة وهو ما يعرب عنـه            
  ".ازية التعبريجمب"

والرمز البنائي راجع إىل بنية الكلمة ودالالا وإحياءاا فهو راجع          
  .ع القصيدة إىل الرمزية املوضوعية؛ ألا ترجع إىل موضو

وأما الرمز الديين والوجودي فالرمزية فيهما متكلفة مبنية على غري          
  .أساس من علم أو تذوق مصيب 

واألول منهما راجع   ، وقد ارتضيت تسمية الرمز اإلشاري والبنائي     
  .)٢(بيه والثاين راجع إىل الكنايةإىل التش

  ــــــــــ
  .بحث من هذا ال٩٧ :انظر ص )١(
 . من هذا البحث١٥٨: انظر ص )٢(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٥٤

يف  ظهر يل أن الصور اجلزئية غالبة على صـور القـصيدة             -ثالثاً
مما جيعل القـصيدة  ، فهي صور تكمل جزئيات الصورة الكلية ، املفضليات

  .كأا حلقات مترابطة يف سلسلة طويلة 
حتدث يف أثناء ذلك   ،  إذا حتدث عن فراق حمبوبته     -مثالً–فالشاعر  
مث انتقل إىل وصف ناقته  اليت يتسلى ا عن مواجهـة            ، عن بعض صفاا  

  .هم فراقها
ن دوائر كبرية مترابطة يف داخلها دوائر صغرية        فالقصيدة تتكون م  

  .)١(متماسكة
  :     تيجة أخرى هي نوهذا الترابط جيرنا إىل 

أن الصورة الفنية يف املفضليات جاءت على النمط العريب مـن              
تعدد املوضوعات يف كثري من القصائد، لكن هذا التعدد ال يعـين عـدم              

 كذلك ـ تفكـك   –، وال يعين االرتباط والتالحم بني جزئيات القصيدة
صورها، فكل صورة مؤدية إىل أختها، وكل غرض ممسك بسابقه غـري            
منفصم عنه، وإن كان هذا اإلمساك وهذا الرباط ال يدركه كل أحد، مما            

  ــــــــــ
  ).٢٨(ومثاله مفضلية املثقب العبدي رقم .  من هذا البحث٢٥٢: انظر ص )١(

، /مقطع غـزيل  ) ٣-١: (فإا مقسمة إىل أربع دوائر كبرية أفكارها الرئيسية         
مقطع وصفي لناقته، يتخذه مدخالً يتخلص  به إىل املدح، املقطع           ) ١٣-٤(

ختام ) ٢٨-٢٧. (رض القصيدة، مقطع مدحي خالص    غ) ٢٦-١٤(الثالث،  
  .القصيدة مطقع شفاعة
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  الـخـاتـمـة
  

٩٥٥

  .)١(كان سبباً يف اام شعرنا العريب القدمي بالتفكك وعدم الوحدة
  

ائد جاءت يف   ومع أن تعدد املوضوعات مسة غالبة إال أن هناك قص         
  .)٢(موضوع واحد، مما جعل ترابطها أظهر، والشعور بوحدا أبرز

  

 غطت الصورة البيانية مـساحة كـبرية مـن قـصائد            -رابعاً
التشبيه واالستعارة والكناية،   : املفضليات، وجاءت بكثرة على ثالثة أمناط     

  .ي والرمزلوعلى قلة من ااز املرسل والعق
  

اط وروداً، يليها التشبيه مث االستعارة؛ لكن     كناية أكثر هذه األمن   للو
الصورة احملببة لدى العريب هي الصورة التشبيهية، ولذا أعجب ا أوائـل            

 ، تليها الصورة الكنائية إذ    )٣(النقاد وأشادوا ا، ألن تلمسها سهل املسلك      
  .)٤(كانت كثرية اللزومات

عاريةبيد أن متأخري النقاد كعبد القاهر فضلوا الـصورة االسـت          
  ــــــــــ

 شاهد علـى    –وقصيدة املثقب اليت سلفت اإلشارة إليها يف اهلامش السابق            )١(
فمقطع الغزل أفضى إىل وصف الناقة ووصف الناقة أفضى إىل          : هذا التماسك 

  .املدح، واملدح أفضى إىل الشفاعة وا ختام القصيدة
  . من هذا البحث٢٧٠:  صانظر )٢(
  . من هذا البحث٦٩: انظر ص )٣(
  . من هذا البحث١٣٢: انظر ص )٤(

  .٢٢-٢١ البالغة ، وأسرار٣٩١، ٧٠اإلعجاز لعبد القاهر وانظر دالئل 
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٥٦

، وهم حمقـون يف ذلـك فتركيـب         )١(لغموض مسلكها ودقة مأخذها   
   فين مرهق، وعقل ذكـي يـستطيع تركيـب          االستعارة حيتاج إىل حس 

  .صورها
 وأما الصورة احلقيقية فال تلفت األنظـار كـثرياً، إال           -خامساً

ملتذوق دالالت األلفاظ، وما يوحيه جرسها، وما يعنيه تكرارها، ولـذا           
  .تاج إىل تذوق ومران نقدي كبريينفاستنباطها حي

) الصورة البديعية ( رأيت بعض الباحثني أضاف مصطلح       -سادساً
ضمن مصطلحات الصورة وأمناطها البالغية، لكنين مل أحتدث عن هـذا           
املصطلح ألنين رأيت صوره تندرج حتت أحد النمطني الرئيسني الـنمط           

رجي قد يزيد مـدلول     البياين والنمط احلقيقي ألن الصبغ البديعي أمر خا       
، )٢(الصورة معىن ثانوياً ال غري من نسبة الصورة إىل احلقيقة أو إىل اـاز             

وقد درست أثر البديع يف الصورة عند احلديث عـن مسـات الـصورة              
اإلبداعية، فرأيت أن له أثراً ال ينكر يف إثراء الصورة مما حدا إىل إجيـاد                

  .)٣(تها الصور اإليقاعيةملحق لتلك الصورة اليت أثراها البديع مسي
 ظهر يل أن التشبيه املرسل امل هو أكثر أنواع التـشبيه     -سابعاً

وروداً يف املفضليات وأكثر الصور التشبيهية قريبة وجه الشبه، لكن هـذا      
  ــــــــــ

  . من هذا البحث١١٩: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٥١: انظر ص )٢(
  . من هذا البحث٩٩٥:  ص٦: انظر امللحق رقم )٣(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٥٧

  .)١(القرب ال يعين ابتذاهلا
  : أضفت إىل مصطلحات الصورة التشبيهية مصطلحني مها-ثامناً

  .شبيه الرمزيالتشبيه التفضيلي والت
 نوع من الصور املطولة أطلق عليه الباحثون قـدمياً          :األول منهما 

وحديثاً عدة مسميات، وآثرت تسميته ذا االسم ملا فيه مـن التفـضيل        
  .)٢(للمشبه على املشبه به

 نوع من التشبيه جاء املشبه به رمزاً أسـطورياً، أعدتـه            :والثاين
  .)٣(ألصله الذي بين عليه وهو التشبيه

بـني أداة التـشبيه     ) على وجه التغليب  ( وجدت ارتباطاً    -تاسعاً
تستخدم ـ كثرياً  ) الكاف(ونوعه يف الصور التشبيهية يف املفضليات فـ 

تستخدم ـ كثرياً عندما يكون  ) كأن(ـ عندما يكون وجه الشبه قريباً، و
  .)٤(وجه الشبه بعيداً أو متفرعاً من متعدد كما يف التشبيه التمثيلي

  : قسمت الصورة احلقيقية إىل قسمني-راًعاش
صور وصفية خارجية، وهي اليت يغلب عليها وصف احملسوسات           -١

بألفاظ حقيقية، ومـن أنواعهـا صـور املواقـف واألحـداث           
  ــــــــــ

  . من هذا البحث٧٠: صانظر  )١(
  . من هذا البحث٢٥٩، ٥٤: انظر ص )٢(
  . من هذا البحث١٥٨: انظر ص )٣(
  . من هذا البحث٨٤: انظر ص )٤(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٥٨

  .كموقف الوداع وإكرام الضيف، والعالقات االجتماعية
صور داخلية وهي الصور اليت يغلب عليهـا وصـف املـشاعر             -٢

ا الصور النفسية كصورة الطيف وبكـاء       واحلاالت النفسية ومنه  
 .الشباب

وكثرياً ما تأيت الصورة البيانية يف تـضاعيف الـصورة احلقيقيـة          
  .)١(كاملفسرة هلا والكاشفة عن بعض مضامينها

 تعد الصورة احلسية أكثر الصور انتشاراً، وأكثـر         -حادي عشر 
ة تندرج  احلواس تعامالً مع الواقع حاستا السمع والبصر، والصورة البصري        

حتتها الصور املتحركة والساكنة وامللونة وتشاركها ـ أحياناً ـ حاسـة    
  .)٢(السمع يف رسم الصورة املتحركة

 درست يف الفصل الثاين أشهر موضوعات الـصورة         -ثاين عشر 
  :ووجدا نوعني

وهي ما حتدث عنه الشعراء كثرياً كحديثهم       : موضوعات كربى  -١
  .، وفخرهم بأنفسهم وبقبائلهمعن املرأة والناقة والفرس واحلرب

موضوعات صغرى وهي ما حتدث عنها عـدد مـن الـشعراء            -٢
كصورة ورود طيف احملبوبة واجلزع من الشيب وبكاء الشباب،         

 .ووصف األطالل واحلديث عن املوت
  ــــــــــ

  . من هذا البحث١٧٣: انظر ص )١(
  . من هذا املبحث٢٣١: انظر ص )٢(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٥٩

يف النسيب والتشوق إليها عند     : وحتدثوا عن املرأة يف ثالثة أغراض     
د الديار، ويف الفخر باسـتمتاع      الفراق والوداع حال الظعن والتفرق وبع     

ته، ويف العتاب واحملاورة هلا لتربير املواقـف        الشاعر مبلذاته أيام شبابه وفتو    
  .والدفاع عن النفس

  

  .وحديثهم عنها ليس كله غزالً بل فيه قيم ومعان وسلوك وتربية
من عفـة وحيـاء وكـرم    ) اخلُلُقية(وقد وصفوا حماسنها املعنوية     

شرة وطيب مسعة وشرف نـسب، وحماسـنها        وإرضاء للزوج وحسن ع   
وأثر النعم فيها ومجاهلا وحـسن قوامهـا، يف صـور مل     ) اخلَلْقية(احلسية  

تتجاوز املألوف، ومل أجد يف املفضليات صوراً تتجاوز األدب يف وصـف   
املرأة، إال صوراً يف قصيدة للمرار، وهو إسالمي معاصر جلرير، وذلـك            

جاز؛ حيث وصف املرأة وصفا حـسياً       حماكاة منه للغزلني من شعراء احل     
  .)١(استخدم فيه صوراً ال ختلو من إثارة

  

ويف حديثهم عن الناقة مل يتركوا جزءاً منها إال وصفوه، مما يـدل        
على أمهيتها ومكانتها يف نفوسهم، وصفوا هيكلـها العـام وأعـضاءها            
وأخالقها وسريها، وكثرياً ما يستطردون من وصفها إىل وصف منـاظر           

د، وذلك حني يريدون تشبيه سرعتها بسرعة محار الـوحش وأتنـه        الصي
وهي تتطارد حني ورودها املاء أو حني تفر من الصياد بعد ورودهـا، أو              

  ــــــــــ
  . من هذا املبحث٢٨٠: انظر ص )١(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٦٠

يشبهوا بالثور الوحشي وقد أفلت من الصياد وكالبه؛ ولذا فقد يطـول     
  .)١(يب لناقتهب بيتاً كما يف وصف عبدة بن الط٣٦وصفهم حىت يصل إىل 

م عن الفرس أبرزوا أمهيتها يف احلروب وعند األزمات،         ويف حديثه 
ودورها يف شن الغارات أو صدها ويف مالحقة الطرائد، كمـا أبـرزوا             

  .قيمتها يف السباقات واملراهنة والفخار يف اقتناء أصائلها
وهـم  . وقد وصفوا هيكلها العام وألواا وأعضاءها وسـرعتها       

 اإلبل ويرحيوا من الركـوب إال    شغفون ا مكرمون هلا، يطعموا ألبان     
للغارات والصيد والسباق، وحيفظوا من الربد، فال تربح أفنية البيـوت،           

 يظنون أـا    ومن مزيد حفظهم هلا كانوا يعلقون عليها التمائم والتعاويذ        
حتفظها من العني، كما كانوا حريصني على أنساا فال يناسلوا إال مـن    

  .)٢(أصائل اخليل
خرهم الفردي افتخروا بالشجاعة والكرم وقـوة احلجـة         ويف ف 

  .)٣(واللسن عند مواطن اخلصام، والتمتع بامللذات أيام الشباب
ويف فخرهم اجلماعي كان التركيز على إبراز عزة القبيلة ومنعتها          
 وحتامي القبائل هلا وكثرة فرساا واملشاهري من رؤسائها وتعداد حروـا          

  .)٤(وأيامها، وكرم أفرادها
  ــــــــــ

  . من هذا البحث٣٢٨: انظر ص )١(
  .ا البحث من هذ٣٦١ :انظر ص )٢(
  . من هذا البحث٣٩١: انظر ص )٣(
  . من هذا البحث٤٤٢: انظر ص )٤(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٦١

ويف احلديث عن احلروب وآثارها حتدثت عن بواعثها لدى شعراء          
 يأمهها البغ : املفضليات فوجدت أن رحى احلرب تدور بينهم لعدة أمور        

  .الغترار القبيلة بعزا، ومنها نصرة املستجري واحلليف واألخذ بالثأر
والهتمامهم باحلرب عنوا بالعتاد احلريب من اخليـل والـسيوف          

  .روع والنبال فافتخروا مبا ميكلون منهوالرماح والد
  .وكانوا يفتخرون بقوة الضرب بالسيوف ونفاذ الطعن بالرمح

الفخر باهلرب من ميدان احلرب ووجـدت       : ومن غريب فخرهم  
  .من ذلك شاهدين لشاعرين من شعراء املفضليات

ومع أن السيب كان معروفاً لديهم إال أنين مل أر مع كثرة قـصائد             
عنه سواء سيب الصبيان أو سيب النساء، ولعل يف هذا إشارة           احلرب حديثاً   

  .)١(إىل إكرامهم للمرأة العربية عن ذلك، وإن وقع بينهم فال يفتخرون به
ويف املوضوعات الصغرى حتدثوا عن طيـف اخليـال والـشيب           
والشباب وظعن األحبة ومواقف الوداع ووصف األطالل وكل ذلك ممـا      

  .يأيت يف مقدمة القصائد
ها حديثهم عن املوت وذلك يأيت يف ختام القصائد الفخريـة،           ومن

كنوع ويبدو لوناً من ألوان التسليم للقضاء والرضا بالواقع الذي وصـل            
  .)٢(إليه الشاعر

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٥٣٨: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٦١٨: انظر ص )٢(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٦٢

 ودرست يف الفصل الثالث أشهر مصادر الـصورة         -ثالث عشر 
مصادر إنسانية وأخـرى    : الفنية يف املفضليات واليت قسمتها إىل قسمني      

بعد أن عرفت املصادر بأنه املادة اليت تغذي الشاعر مبوارد اإلبداع           طبيعة،  
  .وذلك ملاالحظت من خلط بعض الباحثني بني املصادر وبني أنواع الصور

 درست يف الفصل الرابع أهم مسات الصورة الفنيـة          -رابع عشر 
يف املفضليات وجاء ذلك يف مبحثني األول يف الـسمات املعنويـة مـن              

، والثاين يف السمات    )١(قتها وإحيائها وما فيها من مبالغة     وضوح الصورة ود  
اإلبداعية من ابتكار للصور، ومن استعانة الصورة الفنيـة يف املفـضليات      

 ومن التنسيق لألفكار    )٢(بالقيم الصوتية إلبراز قيمتها الفنية وأثرها األثريي      
  :واحلرص على وحدا وقد الحظت من خالل هذين املبحثني

  

 العامة للصورة الفنية لدى شعراء املفضليات موحدة        أن السمات   - أ
يف معظم أجزائها،ومايوجد من متيز بعضهم يف تلك السمات إمنا          
  .هو راجع إىل طبيعة الفن وإىل الطبيعة البشرية وفوارقها الفردية

أن وضوح الصورة الفنية أظهر السمات املعنوية، وأن الـشعراء            - ب
ستعارات والكنايات املتتابعة   استعانوا لتحقيق ذلك بالتشبيه واال    

 واالستطراد، كما استعانوا على وضوح الصورة أيضاً بوضـوح        
العبارة وسالمة التركيب مما ترتب عليها سالمتها من الغمـوض        

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٧٤١: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٨٣٣: انظر ص )٢(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٦٣

عـدم معرفـة    : واإلام، وإن وجد غموض يف صورة فـسببه       
مالبسات احلدث، أو الستخدام رمز تارخيي، أو بسبب ضعف         

 .التأليف أو الرواية
  أن دقة املعاين يف الصورة متلثت لدى شعراء املفضليات يف صـحة         جـ

مدلوالا، ووفائها بالفكرة مما كان سبباً يف كثـرة مرشـحات         
الصورة البيانية، حىت وجدت منهم من وصف سرعة حصانه يف          

  .)١(سبع صور، كل صورة تعمق هذا املعىن
املـدلوالت   وخاصة    أن إحياء العبارات ومدلوالا القريبة والبعيدة،      -د

  .)٢(النفسية من أهم السمات املعنوية
أنّ شعراء املفضليات يف صورهم مل جياوزوا املألوف من املبالغة، مما            هـ

جعل صورهم مقبولة لـدى األدبـاء، وذلـك ذوق العربيـة            
  .)٣(وواقعيتها

أن الصور املبتكرة تدل على عبقرية الشاعر وعلو فنه ومسو إبداعه،            -و
 املفضليات صوراً كثرية مبتكرة، لعلها كانت وراء اختيار       وأن يف 

  .املفضل هلذا الشعر، وسبباً من أسباب خلوده
 أن القيم الصوتية مما حرص عليه شـعراء املفـضليات سـواء يف             -ز

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٧٥٢، ٧٥٣: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٧٦٤: انظر ص )٢(
  . من هذا البحث٧٧٤: انظر ص )٣(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٦٤

اختيارهم لبحر القصيدة أو قافيتها أو عباراـا ذات اجلـرس           
  .)١(املوحي امللئ باإلشعاع
لطويل على بقية حبور الشعر كثرةً، يليـه        وقد ظهر يل تقدم حبر ا     

 لدى مناسبة البحور اجلزلة للمعاين      حالبحران الكامل والبسيط، كما ترج    
  .)٢(اجلادة وهو ما يرجحه بعض النقاد

ـ كما أن اختيار الشعراء لقوافيهم ينم عن حـس فـين وذوق             
مرهف، حيث جاءت أكثر قوافيهم على أعذب حروف الروي وأكثرها          

  .)٣(مليم والباء والراء والعني والدال والالم والنونشيوعاً، ا
إبراهيم أنيس  / وجاءت القوايف املقيدة قليلة، وهذا ما يؤيد نظر د        

حنو هذا القوايف وقلتها يف الشعر العريب، وذلك ألا تناسب الغناء، وهـو        
  .)٤(إذ ذاك مل يكن شائعاً يف العرب

 اجلناس والطباق   خلت فيه دت إىل اإليقاع نظرة أمشل فأ      نظر حـ
وتشابه األطراف ورد األعجاز على الصدور والتكـرار وأكثـر أنـواع       
البديع، والواقع أن هذه األنواع تدخل ضمن التكرار لكنين أفردا لكوا           
مفردة يف مباحث علم البديع فاجلناس تكرار الكلمة كلـها أو بعـضها،             

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٨٠٤: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٨٠٥: انظر ص )٢(
  . من هذا البحث٨٢١: انظر ص )٣(
  . من هذا البحث٨٣٠: انظر ص )٤(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٦٥

ـ         ة نفـسها،   وتشابه األطراف، ورد األعجاز على الصدور تكرار للكلم
والطباق تكرار للمعىن معكوساً، ولست أرى حرجاً يف خمالفة البالغيني إذ       
يرون أا أنواع ختتلف عنه، ويعدون الطباق حمسناً معنوياً، مع وضـوح            

  .)١(حسنه اللفظي
ومثله التقسيم فإنين عددته داخالً ضمن تكرار الصيغة وإن كـان           

ن قسماً منه ـ وهو ما اتفقت  البالغيون عدوه ضمن احملسنات املعنوية، أل
  .)٢(صيغته أدخل يف التكرار ومالحظة اإليقاع فيه أظهر

وحقيقة فإن للدكتور الطيب إشارات استفدت منـها يف ذلـك           
استثمرا وطبقتها يف دراسة الصور الفنية يف املفضليات فرأيتها نظـرات           

  .)٣(صائبة
  ويف مسة التناسق رأيت شعراء املفضليات حريـصني علـى          -ط

تناسق معانيهم ورصف عبارام وتسلسل أفكارهم، مما جعل صـورهم          
شاملة جلزئيات احلدث املصور واملعىن املراد توضيحه، ولـذلك كانـت           
 جهودهم يف هذا امليدان خطوة أسهمت يف متاسك القصيدة ووحـدا،          

  .)٤(ليس مبفهومنا احلديث، لكن مبفهوم واقعي للقصيدة العربية

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٨٦٦: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٨٥٨: انظر ص )٢(
  . من هذا البحث٨٦٧ : انظر ص )٣(
  .ن هذا البحث م٨٨٤: انظر ص )٤(
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  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٦٦

 اخلامس حاولت أن ألقي نظرة مشولية       ويف الفصل  -خامس عشر 
  :على صور املفضليات من خالل ثالث حماور هي

  

 يف قصائد املفضليات، فرأيـت      التكامل املعنوي  أثر   :احملور األول 
أن معاين هذه الصور ختدم شعور ووجدان العريب فردياً ومجاعياً، وتعـرب            

 وحياته عامة،   بشمول تام عن أخالقه وعاداته وتقاليده ومنهجه يف التفكري        
فمن يطالع تلك الصور عامة يرى أا تؤدي إىل هذا التكامل الفريد الذي             
يصور أحاسيس األمة ومهومها، وما يعتلج يف ذهن الفرد وما يـدور يف              

  .)١(خاطره، وتصور نظرم إىل احلياة وكيفية عيشهم فيها
  

، يات تطور استخدام الصورة الفنية عند شعراء املفضل       :احملور الثاين 
 مـن خـالل صـورهم    أو بعبادة أخرى النمو الفني عند هؤالء الشعراء      

ومعانيهم، وقد اعتمدت يف نظريت هذه على أربعة جداول صنعتها هـي            
جدول الشعراء الزماين، جدول الشعراء املكاين، جدول الشعراء القبلـي،          

  .)٢(جدول أحسن قصائد املفضليات
  

  :وكانت نتيجة هذه النظرة
  

  . شعراء اجلاهليني املتأخرينزيادة )١
  ــــــــــ

  . من هذا البحث٩٠٣: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٩١٥: انظر ص )٢(
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  الـخـاتـمـة
  

٩٦٧

وتنقل الشعر بني القبائل العربية أوالً يف قدمي اجلاهلية ويف ربيعة            )٢
مث آخر اجلاهلية يف قيس مث يف اإلسالم وما قبله بقليل يف متـيم،              
وهذا يؤيد ما حكم به ابن سالم يف كتاب الطبقـات حـول              

 .شاعرية القبائل العربية
 

مني واإلسالميني أكثر الشعراء    كون متأخري اجلاهليني واملخضر    )٣
 .)١(صوراً فنية، وهذا يعين اكتمال فنهم وعنايتهم فيه ورقيه

  

 يف املفضليات فتعرضت ملقدمة      البناء الفني للقصيدة   :احملور الثالث 
  .)٢(القصيدة والعرض واخلامتة

  

أثر اإلسالم يف صور املخضرمني واإلسالميني، وقد        :رابعاحملور ال 
ك األثر يف قصائد اإلسالميني خاصة حيث خلت من الفخـر           ظهر يل ذل  

بشرب اخلمر وإسقائها أو الفخر بلعب امليسر، أو الفخر خبوض غمـار            
  .احلروب القبلية إذ وحد اإلسالم بني أفراد األمة العربية

  

وأما قصائد املخضرمني فما جزمت بإسـالميته منـها فخمـس           
ف هجرة احملبوبـة مـع   قصائد، ظهر أثر اإلسالم يف بعض صورها كوص       

أهلها جلهاد الفرس عند عبدة، أو الوصية بتقوى اهللا وبر الوالد وطاعـة            
  ــــــــــ

  . من هذا البحث٩١٧: انظر ص )١(
  . من هذا البحث٩٢٠: انظر ص )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  بن غانم الجهِنيزيد بن محمد . د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٦٨

  .)١(أمره واحلديث عن املوت والقرب، واحلديث عن أثر الغيبة
ولعلي ذا اخلتام أكون عرضت ألهم القضايا اليت أثرا، ومـا مت      

  .من مناقشة جلزئياا
داد وأشكره سـبحانه    أرجو أن أكون وفقت فيه للصواب والس      

على ما أمد بعونه وأسبغ من نعمة، فله املنة وحده والصالة والسالم على             
  .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  
  

  .الباحث
  
  
  

  ــــــــــ
  . من هذا البحث٩٣٤: انظر ص )١(
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٧٠
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٧١

وميكن أن جنمع هذه املوضوعات يف حمورين كبريين يضم كـل           
  :منهما أقساماً عدة

  
  ي لشعراء املفضلياتمِنالز التسلسل) ١(ملحق رقم 

  
  ):٢٢ (جاهليون قدماء: أوالً

  

  جاهليون قدماء  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم
  األخنس بن شهاب ١ ١ ٤٢
  األسود بن يعفر   ٢ ٢  ١٢٥ ،٤٤
  بشامة بن الغدير ٣ ٣  ١٢٢ ،١٠

  بشر بن أيب خازم ٤ ٤  ٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦
  بشر بن عمرو ٥ ٥  ٧١ ،٧٠
  ثعلبة بن صعري ٦ ٦ ٢٤
  جابر بن حين ٧ ٧ ٤٢

  اجلميح ٨ ٨  ١٠٩ ،٧ ،٤
  حاجب بن حبيب ٩ ٩  ١١١ ،١١٠
  احلارث بن حلزة ١٠ ١٠  ١٢٧ ،٦٢ ،٢٥

   بن ظاملاحلارث ١١ ١١  ٨٩ ،٨٨
  ذو اإلصبع ١٢ ١٢  ٣١ ،٢٩
  سالمة بن جندل ١٣ ١٣ ٢٢
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٧٢

  جاهليون قدماء  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم
  سنان بن أيب حارثة ١٤ ١٤  ١٠١ ،١٠٠
  علقمة بن عبدة ١٥ ١٥  ١٢٠ ،١١٩

  عوف بن األحوص ١٦ ١٦  ١٠٨ ،٣٦ ،٣٥
  املثقب العبدي ١٧ ١٧  ٧٧ ،٧٦ ،٢٨

  مرة بن مهام ١٨ ١٨ ٨٢
  املرقش األصغر ١٩ ١٩  ٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥
٤٨ ،٤٧  ٤٦ ،٤٥، 

٥٠ ،٤٩،  
٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١، 

١٢٩ ،١٢٨  

  املرقش األكرب ٢٠ ٢٠

  املمزق العبدي ٢١ ٢١  ١٣٠ ،٨١ ،٨٠
  يزيد بن خذاق ٢٢ ٢٢  ٧٩ ،٧٨
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٧٣

  
  ):٣١ (جاهليون متأخرون: ثانياً

 
  جاهليون متأخرون  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم

  أبو قيس بن األسلت ١ ٢٣ ٧٥
  أفنون التغليب ٢ ٢٤  ٦٦ ،٦٥

  أوس بن مغراء ٣ ٢٥ ١١٨
  امرأة من حنيفة ٤ ٢٦ ٦٩
  تأبط شراً ٥ ٢٧ ١
  ثعلبة بن عمرو ٦ ٢٨  ٧٤ ،٦١

  احلادرة ٧ ٢٩ ٨
  احلارث بن وعلة ٨ ٣٠ ٣٢
  احلصني بن احلمام ٩ ٣١  ٩٠ ،١٢

  خراش بن عمرو ١٠ ٣٢ ١٢١
  راشد بن شهاب ١١ ٣٣  ٨٧ ،٨٦
  رجل من عبد القيس ١٢ ٣٤ ١٣
  يهوديرجل  ١٣ ٣٥ ٣٧
  زبان بن سيار ١٤ ٣٦  ١٠٣ ،١٠٢

  سبيع بن اخلطيم ١٥ ٣٧ ١١٢
  سلمة بن اخلرشب ١٦ ٣٨  ٥،٦
  ىالشنفر ١٧ ٣٩ ٢٠
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٧٤

  جاهليون متأخرون  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم
  ضمرة بن ضمرة ١٨ ٤٠ ٩٣
  عامر بن الطفيل ١٩ ٤١  ١٠٧ ،١٠٦

  عامر احملاريب ٢٠ ٤٢ ٩١
  عبد اهللا بن سلمة ٢١ ٤٣  ١٩ ،١٨

  عبد املسيح بن عسلة  ٢٢ ٤٤  ٨٣ ،٧٣ ،٧٢
  عبد قيس بن خفاف ٢٣ ٤٥  ١١٧ ،١١٦

  عبد يغوث احلارثي ٢٤ ٤٦ ٣٠
  عمرية بن جعل ٢٥ ٤٧  ٦٤ ،٦٣

  عوف بن عطية ٢٦ ٤٨  ١٢٤ ،٩٥ ،٩٤
  الكلحبة العرين ٢٧ ٤٩  ٢،٣
  حمرز املكعرب ٢٨ ٥٠ ٦٠
  املسيب بن علس ٢٩ ٥١ ١١
  معاوية بن مالك ٣٠ ٥٢  ١٠٥ ،١٠٤
  مقاس العائذي ٣١ ٥٣  ٨٥ ،٨٤
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٧٥

  :خضرمونم: ثالثاً
 

  خمضرمون  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم
  أبو ذؤيب اهلذيل  ١ ٥٤ ١٢٦

  ربيعة بن مقروم ٢ ٥٥  ٤٣ ،٣٩ ،٣٨، ١٣
  سويد بن أيب كاهل ٣ ٥٦ ٤٠
  عبد اهللا بن عنمة ٤ ٥٧  ١١٥ ،١١٤
  عبدة بن الطبيب ٥ ٥٨  ٢٧ ،٢٦
  عمرو بن األهثم ٦ ٥٩  ١٢٣ ،٢٣

  رةمتمم بن نوي ٧ ٦٠  ٦٨ ،٦٧ ،٩
  املخبل السعدي ٨ ٦١ ٢١
  مزرد بن ضرار ٩ ٦٢  ١٧ ،١٥

  
  :إسالميون: رابعاً

 

  إسالميون  عدد القسم  العدد األمجايل  قصائدهم
  جبيهاء األشجعي ١ ٦٣ ٣٣
  السفاح الريبوعي ٢ ٦٤ ٩٢
  شبيب بن الربصاء ٣ ٦٥ ٣٤
  املرار التميمي ٤ ٦٦  ١٦ ،١٤
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٧٦
  

  :(١)يكاِن جدول الشعراء امل)٢(ملحق رقم 
  شعراء وسط اجلزيرة: أوالً

  
  ميمي ت شعراء بِن-أ

 
العدد   قصائده

  األمجايل
عدد 
  القسم

عدد 
  القبيلة

  شعراء وسط اجلزيرة  صنفه

  األسود بن يعفر النهشلي  ج ق ١  ١ ١  ١٢٥ ،٤٤

  ثعلبة بن صعري املازين   ج ق ٢ ٢ ٢ ٢٤

  سالمة بن جندل السعدي  ج ق ٣ ٣ ٣ ٢٢

  مة بن عبدة الربعيعلق  ج ق ٤ ٤ ٤  ١٢٠ ،١١٩

  أوس بن غلفاء اهلجيمي  ج م ٥ ٥ ٥ ١١٨

  عبد قيس بن خفاف  ج م ٦ ٦ ٦  ١١٧ ،١١٦

  ضمرة بن ضمرة النهشلي  ح م ٧ ٧ ٧ ٩٣

  الكلحبة العرين  ج م ٨ ٨ ٨  ٣ ،٢

  عبدة بن الطبيب  م ٩ ٩ ٩  ٢٧ ،٢٦

  عمرو بن األهثم السعدي  م ١٠ ١٠ ١٠  ١٢٣ ،٢٣

  بن نويرة الريبوعيمتمم   م ١١ ١١ ١١  ٦٨ ،٦٧ ،٩

  املخبل السعدي  م ١٢ ١٢ ١٢ ٢١

 ــــــــــــــــ
. متأخرجاهلي  : جاهلي قدمي، ج م   :  املصطلحات اخلاصة بصنف الشعراء ج ق      )١

 .إسالمي: إس. خمضرم: م
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٧٧

العدد   قصائده
  األمجايل

عدد 
  القسم

عدد 
  القبيلة

  شعراء وسط اجلزيرة  صنفه

  السفاح الرييوعي  إس ١٣ ١٣ ١٣ ٩٢

  يتميِماملرار ال  إس ١٤ ١٤ ١٤  ١٦ ،١٤

            ةضب شعر -ب
  ٦٠        م ج  كعريحمرز بن امل

، ٤٣، ٣٩، ٣٨        م  ربيعة بن مقروم
١١٣  

  ١١٥، ١١٤        م  ةنعبد اهللا بن م
  ٤٢        ج ق  جابر بن حين

  ٦٦، ٦٥        ج م  ون أفن
  ٦٤، ٦٣        ج م  عمرية بن جعل

            "٣"ز ـ شعراء بين أسد 
، ٩٨، ٩٧، ٩٦        ج ق  بشر بن أيب خازم

٩٩  
  ١٠٩، ٧، ٤        ج ق  اجلميح

  ١١١، ١١٠        ج ق  حاجب بن حبيب
  ١٢١        ج م  "ا"ح ـ شعراء عبس 

  
  أرقام قصائدهم  صنفه  "١٨"شعراء احلجاز : ثانياً

      "٦"ي مرة من ذبيان بن غطفان شعر بِن/ أ
  ١٢٢، ١٠  ج ق  بشامة بن الغدير
  ٨٩، ٨٨  ج ق   احلارث بن ظامل

  ١٠١، ١٠٠  ج ق  سنان بن أيب حارثة
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٧٨

  أرقام قصائدهم  صنفه  "١٨"شعراء احلجاز : ثانياً
  ٩٠، ١٢  ج م  احلصني بن محام
  ١٠٣، ١٠٢  ج م  زبان بن سيار

  ٣٤  إس  شبيب بن الربصاء
      "م"شعراء آخرون من ذبيان بن غطفان / ب

  ٨  ج م  احلادرة
  ١٧، ١٥  م    بن ضرارمزرد
      "٢"آخرون من غطفان / ج

  ٣٣  إس  باخلرشبن سلمة 
  ٣٣  إس  جبيهاء األشجعي

      شعراء من هوازن -د
  ٦، ٥  ج م   العامريعوف بن األحوص
  ١٠٧، ١٠٦  ج م   العامريعامر بن الطفيل
  ١٠٥، ١٠٤  ج م   العامريمعاوية بن مالك

      "١"بقية قيس عيالن / هـ 
  ٩١  ج م  عامر احملاريب

      "١"شعراء قريش / و
  ٨٥، ٨٤  ج م  مقاس العائذي

      "١"شعراء األوس / ز
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٧٩

  أرقام قصائدهم  صنفه  "١٨"شعراء احلجاز : ثانياً
      أبو قيس بن األسلت

      "١"شعراء هذيل / ح
  ١٢٦  م  أبو ذؤيب اهلذيل

      "١"شعراء اليهود / ط
  ٣٦  ج م   رجل جمهول

  
  أرقام قصائدهم  صنفه  "٩"اجلزيرة العربية شرق شعراء : ثالثاً

      "٥"القيس شعراء عبد / أ
  ٧٧، ٧٦، ٢٨  ج ق  املثقب العبدي
  ١٣٠، ٨١، ٨٠  ج ق  املمزق العبدي

  ٧٩، ٧٨  ج ق  يزيد بن خذاق الشين
  ٧٤، ٦١  ج م  ثعلبة بن عمرو
  ١٣  ج م  رجل جمهول

      "٣"ب ـ شعراء يشكر 
  ١٢٧، ٦٢، ٢٥  ج ق  احلارث بن حلزة
  ٨٧، ٨٦  ج م  راشد بن شهاب

  ٤٠  م  سويد بن أيب كاهل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٨٠

      "١"فة يراء بين حنجـ شع
  ٦٩  ج م   امرأة منهم جمهولة

 : شعراء ضبة-ب      
 ٦٠  ج م  حمرز بن املكعرب ١ ١٥ ١٥
، ٤٣ ،٣٩ ،٣٨  م  ربيعة بن مقروم ٢ ١٦ ١٦

١١٣  
  ١١٥ ،١١٤  م  عبد اهللا بن عنمة ٣ ١٧ ١٧
  :جـ شعر ربيعة       
 ١١  ج م  املسيب بن علس ١ ١٨ ١٨
 : شعراء بكر-د       
  ٧١ ،٧٠  ج ق  بشر بن عمرو الثعليب ١ ١٩ ١٩
 ٨٢  ج ق  مرة بن مهام الشيبباين ٢ ٢٠  ٢٠
 ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥  ج ق  املرقش األصغر الثعليب ٣ ٢١ ٢١

٥٨  
 ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥  ج ق  املرقش األكرب الثعليب ٤ ٢٢ ٢٢

٥٠ ،٤٩ ،٤٨، 
٥٣ ،٥٢ ،٥١، 
١٢٩، ١٢٨ ،٥٤ 

  ٨٣ ،٧٣ ،٧٢  ج م  عبداملسيح بن عسلة الشيباين ٥ ٢٣ ٢٣
  ١٢٤ ،٩٥ ،٩٤  ج م  عوف بن عطية اخلرع ١ ٢٤ ٢٤
 ١١٢  ج م  سبيع بن اخلطيم ٢ ٢٥ ٢٥
 : شعراء تغلب-ز       
       
 ٤١  ج ق  األخنس بن شهاب ١ ٢٦ ٢٦
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٨١

  
 شعراء املفضليات القبلي) ٣(رقم ملحق 

  

  شعراء ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان/ أوالً
  

 التسلسل الشاعر قصائده
  .١ علساملسيب بن  ١١

  .٢ بشر بن عمرو الثعليب البكري ٧١ ،٧٠
٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥، 
٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩، 
١٢٩ ،١٢٨ ،٥٤ ،٥٣ 

  .٣ املرقش األكرب الثعليب البكري

  .٤ املرقش األصغر الثعليب البكري ٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥
  .٥ مرة بن مهام الشيباين البكري ٨٢

  .٦ عبد املسيح بن عسلة الشيباين البكري ٨٣ ،٧٣ ،٧٢
  .٧ األخنس بن شهاب التغليب ٤١
  .٨ جابر بن حين التغليب ٤٢
  .٩ أفنون التغليب ٦٦ ،٦٥
  .١٠ عمرية بن جعل التغليب ٦٤ ،٦٣
  .١١ احلارث بن حلزة اليشكري البكري ١٢٧ ،٦٢ ،٢٥

  .١٢ راشد بن شهاب اليشكري البكري ٨٧ ،٨٦
  .١٣ سويد بن أيب كاهل اليشكري البكري ٤٠
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٨٢

 التسلسل الشاعر قصائده
  .١٤ املثقب العبدي ٧٧ ،٧٦ ،٢٨
  .١٥ املمزق العبدي ١٣٠ ،٨١ ،٨٠

  .١٦ يريد بن حذاق الشين العبدي ٧٩ ،٧٨
  .١٧ ثعلبة بن عمرو العبدي ٧٤ ،٦١
  .١٨ رجل منهم ١٣
  .١٩ امرأة من بين حنيفة من بكر ٦٩
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٨٣

  
  قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان"شعراء قيس / ثانياً

  

 التسلسل الشاعر قصائده
 -١  الغطفاينبشامة بن الغدير املري الذبياين ١٢٢ ،١٠
 -٢ احلارث بن ظامل املري الذبياين الغطفاين ٨٩ ،٨٨
 -٣ سنان بن أيب حارثة املري الذبياين الغطفاين ١٠١ ،١٠٠
 -٤ احلصني بن احلمام املري الذبياين الغطفاين ٩٠ ،١٢
 -٥ زبان بن سيار املري الذبياين الغطفاين  ١٠٣ ،١٠٢

 -٦  الغطفاينشبيب بن الربصاء املري الذبياين ٣٤
 -٧ احلادرة الذبياين الغطفاين ٨
 -٨ مزرد بن ضرار الذبياين الغطفاين ١٧ ،١٥
 -٩ سلمة بن اخلرشب األمناري الغطفاين ٦ ،٥

 -١٠ جبيهاء األشجعي الغطفاين ٣٣
 -١١ فراش بن عمرو العبسي ١٢١

 -١٢ عوف بن األحوص العامري اهلوازين ١٠٨ ،٣٦ ،٣٥
 -١٣ الطفيل العامري اهلوازينعامر بن  ١٠٧ ،١٠٦
 -١٤ معاوية بن مالك العامري اهلوازين ١٠٥ ،١٠٤
 -١٥ تأبط شراً الفهمي ١
 -١٦ ذو اإلصبع العدواين ٣٠ ،٢٩

 -١٧ عامر احملاريب ٩١
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٨٤

  
  :لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانإقبائل / ثالثاً

  
  :ميمتبِني شعراء / أ
  

 التسلسل الشاعر قصائده
 -١ األسود بن يعفر النهشلي  ١٢٥ ،٤٤

 -٢ ضمرة بن ضمرة النهشلي ٩٣
 -٣ سالمة بن جندل السعدي ٢٢
 -٤ عمرو بن األهثم السعدي ١٢٣ ،٢٣

 -٥ املخبل السعدي ٢١
 -٦ ثعلبة بن صعري املازين ٢٤
 -٧ علقمة بن عبده الربعِى ١٢٠ ،١١٩
 -٨ عبد قيس بن خفاف ١١٧ ،١١٦
 -٩ الكلحبة العرين ٣ ،٢
 -١٠ عبدة بن الطبيب ٢٧ ،٢٦

 -١١ متمم بن نويرة الريبوعي ٦٨ ،٦٧ ،٩
 -١٢ السفاح الريبوعي ٩٢
 -١٣  املرار الفقعسي ١٦ ،١٤

 -١٤ أوس بن غلفاء اهلجيمي ١١٨
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٨٥

  : شعراء ضبة-ب
 التسلسل الشاعر  قصائده
 -١ حمرز بن املكعرب ٦٠

 -٢ ربيعة مقروم ١١٣ ،٤٣ ،٣٩ ،٣٨
 -٣ د اهللا بن عنمةعب ١١٥ ،١١٤

  

   شعراء تيم-جـ
 التسلسل الشاعر قصائده

 -١ عوف بن عطية اخلرع ١٢٤ ،٩٥ ،٩٤
 -٢ سبيع بن اخلطيم ١١٢

  

  : شعراء أسد-د
 التسلسل الشاعر قصائده

 -١ بشر بن أيب خازم ٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦
 -٢ اجلميح األسدي ٤،٧،١٠٩
 -٣ حاجب بن حبيب ١١٠،١١١

  

  :ريشق شعراء -هـ 
 التسلسل الشاعر قصائده
 -١ مقاس العائذي ٨٤،٨٥
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٨٦

  : شعراء هذيل-ذ
 التسلسل الشاعر قصائده
 -١ أبو ذؤيب اهلذيل  ١٢٦

  
  :شعراء قحطان: رابعاً

  : شعراء األزد-أ
  

 التسلسل الشاعر قصائده
  -١ أبو قيس بن األسلت األوسي ٧٥
 -٢ عبد اهللا بن سلمة الغامدي ١٩ ،١٨

 -٣ علة اجلرمياحلارث بن و ٣٢
 -٤ عبد يغوث احلارثي ٣١
 -٥  األزديىالشنفر ٢٠

 
 اموع شاعرا٦٥ً 
 + يهودي١ ٣٧
  شاعرا٦٦ً 

وكان شعراء اجلاهلية يف ربيعة      (١/٤٠قال ابن سالم يف الطبقات      
، مث آل ذلك إىل بين متيم فلم يزل فيهم          ....، مث حتول الشعر يف قيس       ...

  ).إىل اليوم
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٨٧
  

  :الصور البيانية يف املفضليات) ٤(ملحق 
  

ــدد   املفضلية ع
  أبياا

ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا
  املرسل

ــاز  ا
  العقلي

  اموع

  ١٠  ـ   ـ  ٣  ١  ٦  تأبط شراً  ٢٦  ١
  ١١  ـ  ـ  ٨  ٢  ١  الكلجة  ٧  ٢
  ٣  ـ  ـ  ـ  ـ   ٣  الكلجة  ٥  ٣
  ٧  ـ  ـ  ٤  ـ  ٣  اجلميح  ١٢  ٤
  ١٢  ـ  ١  ٦  ٣  ٢  سلمة بن اخلرسب  ١٦  ٥
  ١٢  ـ  ـ   ٧  ـ  ٥  سلمة بن اخلرسب  ١٣  ٦
  ١٥  ٢  ١  ٩  ١  ٢  اجلميح  ١٤  ٧
  ٣٩  ـ  ـ   ٣٠  ٤  ٥  احلادرة  ٣١  ٨
  ٢٧  ـ  ـ   ٢٢  ١  ٤  متمم بن نويرة  ٤٥  ٩
  ٢٥  ـ  ١  ١٥  ٢  ٧  بشامة بن الغدير  ٣٧  ١٠
  ٢٦  ـ  ـ  ١٣  ٤  ٩  املسيب بن علس  ٢٦  ١١
  ٣٠  ـ  ـ  ـ٢١  ٦  ٣  احلصني بن احلمام  ٤٢  ١٢
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  القيسرجل من عبد   ٨  ١٣
  ٣  ـ  ـ  ٢  ـ  ١  املرار التميمي  ١٦  ١٤
  ٣٤  ١  ـ  ٦  ٨  ٢٠  مزرد بن ضرار  ٤٣  ١٥
  ٨١  ـ  ـ  ٣٢  ١٩  ٣٠  املرار التميمي  ٩٥  ١٦
  ٨٣  ١  ـ   ٤٤  ١٣  ٢٥  مزرد بن ضرار  ٧٤  ١٧
  ٢١  ٢  ١  ٨  ٦  ٤  عبداهللا بن سلمة  ١٩  ١٨
  ١٤  ـ  ـ  ٦  ٤  ٤  عبداهللا بن سلمة  ١٤  ١٩
  ٢٥  ـ   ـ  ١٨  ١  ٦  ىالشنفر  ٣٦  ٢٠
  ٤٢  ٣  ـ  ١٦  ٤  ١٩  املخبل السعدي  ٤٠  ٢١
  ٣١  ٢  ١  ١٣  ٤  ١١  سالمة بن جندل  ٣٩  ٢٢
  ١٤  ـ  ـ  ٥  ٣  ٦  عمرو بن األهتم  ٢٣  ٢٣
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٨٨
ــدد   املفضلية ع

  أبياا
ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا

  املرسل
ــاز  ا

  العقلي
  اموع

  ٣٠  ١  ـ  ٢٠  ٢  ٧  ثعلبة بن صعري  ٢٦  ٢٤
  ١٣  ـ  ـ  ٥  ١  ٧  احلارث بن حلزة  ١٤  ٢٥
  ٥٥  ـ  ـ  ٢٥  ٤  ٢٦  عبدة بن الطيب  ٨١  ٢٦
  ١١  ـ  ـ   ٣  ٣  ٥  عبدة بن الطيب  ٣٠  ٢٧
  ٢١  ـ  ـ  ١٢  ٢  ٧  املثقب العبدي  ٢٨  ٢٨
  ٤  ـ  ـ  ٤  ـ  ـ  ذو اإلصبع  ١٠  ٢٩
  ١٦  ـ  ـ  ١٤  ـ  ٢  عبديغوث احلارثي  ٢٠  ٣٠
  ١٨  ـ  ـ  ١٧  ١  ـ   ذو اإلصبع  ٣٦  ٣١
  ٤  ـ  ـ  ١  ـ  ٣  احلارث بن وعلة  ١١  ٣٢
  ٤  ـ  ـ  ١  ـ  ٣  جبيهاء األشجعي  ١٢  ٣٣
  ١٢  ـ  ـ   ٩  ـ  ٣  شبيب بن الربصاء  ٢٣  ٣٤
  ٣  ـ  ـ  ـ  ـ  ٣  صعوف بن األحو  ٢٠  ٣٥
  ٧  ـ  ـ  ٢  ٤  ١  عوف بن األحوص  ١٨  ٣٦
  ١  ـ  ـ  ـ  ـ  ١  رجل يهودي  ٨  ٣٧
 ١٦  ـ  ـ  ٨  ٢  ٦  ربيعة بن مقروم  ٤٥  ٣٨
  ٢٠  ـ  ـ  ١٢  ٢  ٦  ربيعة بن مقروم  ٣١  ٣٩
  ٥٩  ـ  ـ  ٢٥  ٢٢  ١٢  سويدبن أيب كاهل  ١٠٨  ٤٠
  ١١  ـ  ـ  ٣  ٢  ٦  األخنس بن شهاب  ٢٧  ٤١
  ١١  ـ  ـ  ٣  ١  ٧  جابر بن حين  ٢٨  ٤٢
  ٨  ـ  ـ  ٥  ـ  ٣  ربيعة بن مقروم  ١٤  ٤٣
  ٢٦  ١  ١  ١٧  ٤  ٣  األسود بن يعفر  ٣٦  ٤٤
    ٢  ـ  ـ  ـ   ١  املرقش األكرب  ٧  ٤٥
  ٧  ـ  ـ  ٦  ١  ـ  املرقش األكرب  ١٢  ٤٦
  ١١  ـ  ـ  ٦  ١  ٤  املرقش األكرب  ٢٠  ٤٧
  ٦  ـ  ـ  ٤  ٢  ـ   املرقش األكرب  ١١  ٤٨
  ١٣  ـ  ـ  ٥  ١  ٧  املرقش األكرب  ١٢  ٤٩
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٨٩
ــدد   املفضلية ع

  أبياا
ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا

  املرسل
ــاز  ا

  العقلي
  اموع

  ١٣  ـ  ـ  ٥  ١  ١  املرقش األكرب  ١٧  ٥٠
  ١٠  ـ  ـ  ٧  ـ  ٣  املرقش األكرب  ١١  ٥١
  ٣  ـ  ـ  ١  ـ  ٢  املرقش األكرب  ٨  ٥٢
  ٣  ـ  ـ  ١  ٢  ـ  املرقش األكرب  ٣  ٥٣
  ١٦  ـ  ـ  ١٠  ١  ٥  املرقش األكرب  ٣٥  ٥٤
  ٨  ـ  ـ  ٢  ـ  ٦  املرقش األصغر  ١٩  ٥٥
  ٩  ـ  ـ  ٤  ١  ٤  املرقش األصغر  ٢٤  ٥٦
  ٤  ـ  ـ  ٢  ـ  ٢  املرقش األصغر  ٢  ٥٧
  ٢  ـ  ـ  ـ  ـ  ٢  األصغراملرقش   ٢  ٥٨
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  املرقش األصغر  ٦  ٥٩
  ١  ـ  ـ  ١  ـ  ـ  حمرز بن املعكرب  ٧  ٦٠
  ٢  ـ  ـ  ١  ١  ـ  ثعلبة بن عمرو  ١٤  ٦١
  ٩  ـ  ـ  ٤  ١  ٤  احلارث بن حلزة  ١٠  ٦٢
  ٩  ـ  ـ  ٢  ٤  ـ  عمرية بن جعل  ٥  ٦٣
  ٧  ـ  ـ  ٤  ـ  ٣  عمرية بن جعل  ١٢  ٦٤
  ٢  ـ  ـ  ١  ـ  ١  أفنون  ٥  ٦٥
  ٣  ـ  ـ  ـ  ٢  ١  أفنون  ٩  ٦٦
  ١٠  ١  ـ  ٦  ـ  ٣  متمم بن نويرة  ٥١  ٦٧
  ٤  ـ  ـ  ١  ـ  ٣  متمم بن نويرة  ١٦  ٦٨
  ٢  ـ  ـ  ـ  ١  ١  امرأةمن بين حنيفة  ٥  ٦٩
  ١  ـ  ـ  ـ  ١  ـ  بشر بن عمرو  ٦  ٧٠
  ٧  ـ  ـ  ٥  ـ  ٢  بشر بن عمرو  ١٥  ٧١
  ٦  ـ  ـ  ٤  ١  ١  عبداحملسن بن عسلة  ٨  ٧٢
  ٧  ـ  ـ  ٢  ١  ٤  عبداحملسن  بن عسلة  ٥  ٧٣
  ٨  ـ  ـ  ٣  ١  ٤   بن عمروثعلبة  ١٦  ٧٤
  ١٦  ـ  ١  ٩  ـ  ٦  أبوقيس بن األسلت  ٢٤  ٧٥
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٩٠
ــدد   املفضلية ع

  أبياا
ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا

  املرسل
ــاز  ا

  العقلي
  اموع

  ١٩  ـ  ـ  ٤  ١  ١٤  املثقب العبدي  ٤٥  ٧٦
  ٢  ـ  ـ  ـ  ـ  ٢  املثقب العبدي  ١٨  ٧٧
  ١  ـ  ـ  ـ  ١  ـ  يزيد بن اخلذاق  ١١  ٧٨
  ٣  ـ  ـ  ٢  ـ  ١  يزيد بن اخلذاق  ١٢  ٧٩
  ١  ـ  ـ  ١   ـ  ـ  املمزق العبدي  ٦  ٨٠
 ٣  ـ  ـ  ٢  ـ  ١  املمزق العبدي  ٦  ٨١
  ٦  ـ  ـ  ٤  ـ  ٢  مرة بن مهام  ٩  ٨٢
   ـ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  عبداحملسن بن عسلة  ٦  ٨٣
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  مقاس العائذي  ٤  ٨٤
  ٣  ـ  ـ  ٣  ـ   ـ  مقاس العائذي  ٨  ٨٥
  ٧  ـ  ـ  ٦  ـ  ١  راشد بن شهاب  ١٥  ٨٦
  ٢  ـ  ـ  ١  ـ  ١  راشد بن شهاب  ٨  ٨٧
  ٤  ـ  ـ  ٤  ـ  ـ  احلراث بن ظامل  ٨  ٨٨
  ٧  ١  ـ  ٢  ١  ٣  احلراث بن ظامل  ٢٣  ٨٩
  ٢  ـ  ـ  ٢  ـ  ـ  احلصني بن احلمام  ١٢  ٩٠
  ٧  ـ  ـ  ٤  ١  ٢  عامر احملاريب  ٢٩  ٩١
  ٦  ـ  ـ  ٢  ـ  ٤  السفاح الريبوعي  ١٣  ٩٢
  ٢  ـ  ـ  ـ  ـ  ٢  ضمرة بن ضمرة  ١٢  ٩٣
  ٢  ـ  ـ  ١  ـ  ١  عوف بن عطية  ١٥  ٩٤
  ٣  ـ  ـ  ١  ـ  ٢  عوف بن عطية  ٧  ٩٥
  ٩  ـ  ـ  ٣  ـ  ٦  بشر بن أيب خازم  ٢٢  ٩٦
  ٨   ـ  ـ  ٥  ـ  ٣   خازمبشر بن أيب  ٣٨  ٩٧
  ٢١  ـ  ـ  ٧  ٢  ١٢  بشر بن أيب خازم  ٥٦  ٩٨
  ١٣  ـ  ١  ٥  ٣  ٤  بشر بن أيب خازم  ٢٢  ٩٩
  ٤  ـ  ـ  ـ  ٢  ٢  سنان بن أيب حارثة  ٥  ١٠٠
  ٥  ـ  ـ  ٥  ـ  ـ  سنان بن أيب حارثة  ٨  ١٠١
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٩١
ــدد   املفضلية ع

  أبياا
ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا

  املرسل
ــاز  ا

  العقلي
  اموع

  ٦  ـ  ١  ٣  ـ  ٢  زبان بن سيار  ٨  ١٠٢
  ٣  ـ  ـ  ـ  ٢  ١  زبان بن سيار  ٨  ١٠٣
  ٤  ـ  ـ  ٣  ـ  ١  معاوية بن مالك  ١٢  ١٠٤
  ١٥  ١  ١  ٦  ٢  ٥  معاوية بن مالك  ٢٥  ١٠٥
  ٣  ـ  ـ  ١  ـ  ٢  عامر بن الطفيل  ١٣  ١٠٦
  ١  ـ  ـ  ـ  ـ  ١  عامر بن الطفيل  ١١  ١٠٧
 ٣  ـ  ـ  ١  ١  ١  عوف بن األحوص  ٩  ١٠٨
  ٧  ـ  ـ  ٢  ١  ٤  اجلميح  ١٣  ١٠٩
  ١  ـ  ـ  ـ  ـ  ١  حاجب بن حبيب  ١٠  ١١٠
 ٧  ـ  ـ  ٢  ـ  ٥  حاجب بن حبيب  ١٣  ١١١
  ٦  ـ  ـ  ٢  ١  ٣  ن اخلطيمسبيع ب  ٢٢  ١١٢
  ٢٢  ١  ـ  ١٤  ٢  ٥  ربيعة بن مقروم  ٢٥  ١١٣
  ١٤  ـ  ـ  ١٠  ـ  ٤  عبد اهللا بن عنمة  ٢٣  ١١٤
  ٢  ـ  ـ  ـ  ١  ١  عبد اهللا بن عنمة  ٦  ١١٥
  ٢  ـ  ـ  ١  ـ  ١  قيس بن خفاف عبد  ١٨  ١١٦
  ٦  ـ  ـ  ٤  ـ  ٢  عبد قيس بن خفاف  ٧  ١١٧
  ٧  ـ  ـ  ٣  ـ  ٤  أوس بن غلفاء  ٢١  ١١٨
  ٢٢  ـ  ـ  ١٢  ـ  ١٠  دةعلقمة بن عب  ٤٣  ١١٩
  ٤٥  ـ  ـ  ٢٠  ٢  ٢٣  علقمة بن عبدة  ٥٧  ١٢٠
  ٧  ـ  ـ  ٣  ٢  ٢  خراشة بن عمرو  ١٤  ١٢١
  ١٠  ـ  ـ  ٤  ـ  ٦  بشامة بن الغدير  ١٧  ١٢٢
  ٧  ـ  ـ  ٥  ١  ١  عمرو بن األهتم  ٢٨  ١٢٣
  ١٨  ـ  ـ  ٦  ٢  ١٠  عوف بن عطية  ٤٢  ١٢٤
  ٤  ـ  ـ  ٣  ـ  ١  األسود بن يعفر  ١١  ١٢٥
  ٤٤  ـ  ـ  ٢٨  ٢  ١٤  أبو ذؤيب اهلزيل  ٦٥  ١٢٦
  ٣   ـ  ـ   ٢  ـ   ١  احلارث بن حلزة  ٨  ١٢٧
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٩٢
ــدد   املفضلية ع

  أبياا
ــاز   الكناية  االستعارة  التشبيه  الشاعر ا

  املرسل
ــاز  ا

  العقلي
  اموع

  ٢  ـ  ـ  ٢  ـ   ـ   املرقش األكرب  ٤  ١٢٨
  ١  ـ  ـ  ١  ـ  ـ  املرقش األكرب  ٨  ١٢٩
 ٩  ـ  ـ  ٦  ١  ٢  املمزق العبدي  ١٦  ١٣٠

  ١٥٣١  ١٦  ١٠  ٧٨٢  ١٩٠  ٥٣٣      اموع
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٩٣

   ألكثر قصائد املفضليات صوراً حسب نسبة الصور إىل عدد )٥(ملحق رقم  
  أبيات كل قصيدة

  
عدد   املفضلية  مسلسل

  أبياا
الصور   الشاعر

  البيانية
الصور 
  اإليقاعية

  النسبة املئوية  اموع

  %١٥٣,٨  ٤٠  ١٢  ٢٨  تأبط شراً  ٢٦  ١  ١
  %١٤٢,٣  ٣٧  ٧  ٣٠  ثعلبة املازين  ٢٦  ٢٤  ٢
  %١٤١,٩  ٤٤  ٥  ٣٩  احلادرة الذبياين  ٣١  ٨  ٣
  %١٣٧,٨  ١٠٢  ١٩  ٨٣  مزرد الذبياين   ٧٤  ١٧  ٤
  %١٢٨,٥  ١٨  ٥  ١٣  احلارث اليشكري   ١٤  ٢٥  ٥
  %١٢٥  ٤٥  ٢٠  ٢٥  الشنفرى  ٣٦  ٢٠  ٦
  %١٢٥  ٢٥  ٩  ١٦  عبد يغوث احلارثي  ٢٠  ٣٠  ٧
  %١٢٤,٢  ١١٨  ٣٧  ٨١  املرار التميمي  ٩٥  ١٦  ٨
  %١٢٠  ٤٨  ٦  ٤٢  انل السعدي  ٤٠  ٢١  ٩
  %١١٦,٢  ٥٠  ١٦  ٣٤  مزرد الذبياين  ٤٣  ١٥  ١٠
  %١٠٧,٦  ٢٨  ٢  ٢٦  املسيب بن علي  ٢٦  ١١  ١١
  %١٠٥,٥  ٣٥  ١٧  ١٨  ذو اإلصبع  ٣٦  ٣١  ١٢
  %١٠٤,٧  ٤٤  ١٤  ٣٠  احلصني بن احلمام   ٤٢  ١٢  ١٣
  %١٠٢  ٤٠  ٩  ٣١  سالمه العدي  ٣٩  ٢٢  ١٤
  %١٠١,٥  ٦٦  ٢٢  ٤٤  أبو ذؤيب اهلزيل  ٦٥  ١٢٦  ١٥
  %١٠٠  ٥٧  ١٢  ٤٥  علقمة الفحل  ٥٧  ١٢٠  ١٦
  %١٠٠  ٤٣  ٢١  ٢٢  علقمة الفحل  ٤٣  ١١٩  ١٧
  %١٠٠  ٢٨  ٧  ٢١  ثقب العبديامل  ٢٨  ٢٨  ١٨
  %٩٦  ٢٤  ٢  ٢٢  ربيعة بن مقروم  ٢٥  ١١٣  ١٩
  %٩٦  ٢٤  ٩  ١٥  معاوية بن مالك   ٢٥  ١٠٥  ٢٠
  %٩٤,٥  ٣٥  ١٠  ٢٥  بشامة بن الغدير  ٣٧  ١٠  ٢١
  %٨٨,٨  ٩٦  ٣٧  ٥٩  سويد اليشكري  ١٠٨  ٤٠  ٢٢
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٩٤
عدد   املفضلية  مسلسل

  أبياا
الصور   الشاعر

  البيانية
الصور 
  اإليقاعية

  النسبة املئوية  اموع

  %٨٦,٩  ٢٠  ٦  ١٤  عمرو بن األهتم   ٢٣  ٢٣  ٢٣
  %٨٦,١  ٣١  ٥  ٢٦  األسود النهشلي  ٣٦  ٤٤  ٢٤
  %٨٢,٧  ٦٧  ١٢  ٥٥  عبده بن الطيب  ٨١  ٢٦  ٢٥

  . بيتاً من حساب هذه النسبة ١٤استبعدت املقطوعات والقصائد األقل من 
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٩٥

  
  : يف بيان كمية الصور اإليقاعية)٦(ملحق رقم 

  
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
تكرار  التقسيم 

 احلروف
تكرار 
 الكلمات

    

١ ٢٦ ٣ - ٢ - ١ ٦ 
٢ ٧ ٢ - - - - ٢ 
- - - - - - ٣ ٥ 
٤ ١٢ ٢ - ٢ ٢ - ٦ 
٥ ١٦ ١ ٢ - - - ٣ 
- - - - - - ٦ ١٣ 
٧ ١٤ ١ - ١ - - ٢ 
٨ ٣١ ١ ١ ٣ - - ٥ 
٩ ٤٥ ٤ ١ ٣ - -  ٨ 
١٠ ٣٧ ٤ ٤ ٢ - - ١٠ 
١١ ٢٦ - ١ ١ - -  ٢ 
١٢ ٤٢ ٥ ٢ ٧ - - ١٤ 
١٣ ٨ ١ - ١ - - ٢ 
١٤ ١٦ ٢ ١ ٣ - -  ٦ 
١٥ ٤٣ ٧ ٣ ٦ - - ١٦ 
١٦ ٩٥ ١٠ ١٠ ١٤ ٣ - ٣٧ 
١٧ ٧٤ ٥ ٢ ١٢ - - ١٩ 
١٨ ١٩ - - ٢ - - ٢ 
١٩ ١٤ ٣ - - - - ٣ 

٢٠ ٣٦ ١ ٢ - ٢ ٢٧٧ 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٩٦
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
٢١ ٤٠ ٥ - ١ - - ٦ 
٢٢ ٣٩ ٣ ٢ ١ ١ ٢ ٩ 
٢٣ ٢٣ ٣ - ٣ - - ٦ 
٢٤ ٢٦ ٣ ٣ - ١ - ٧ 
٢٥ ١٤ ٣ ٢ - - -  ٥  
٢٦ ٨١ ٤ ١ ٧ - - ١٢ 
٢٧ ٣٠ ٤  ٢ ٥ - ١ ١٢ 
٤ - - ٣ -  ١ ١٠ ٢٩ 
٩ -  - ٥ ٣ ١  ٢٠ ٣٠ 
١٧ - - ٧  ٤ ٦ ٣٦ ٣١ 
٤ - - ٢ ١ ١ ١١ ٣٢ 
١ - - - - ١ ١٢ ٣٣ 
٤ - - - ١ ٣ ٢٣ ٣٤ 
٦ - - ٢ ١ ٣ ٢٠ ٣٥ 
٧ - ١ ١ ٣ ٢ ١٨ ٣٦ 
٥ - - - - ٥ ٨ ٣٧ 
١٤ ١ - ٣ ٣ ٧ ٤٥ ٣٨ 
١ - - - - ١ ٣١ ٣٩ 
٣٧ - - ٢٢ ٥ ١٠ ١٠٨ ٤٠ 
٥ - - ١ ٢ ٢ ٢٧ ٤١ 
٣ - - ١ - ٢ ٢٨ ٤٢ 
١ - - - - ١ ١٤ ٤٣ 
٥ - - - ٣ ٢ ٣٦ ٤٤ 
٧ ٤٥ - - - - - - 
٢ - - - ٢ - ١٢ ٤٦ 
٤ ١ - - ٢ ١ ٢٠ ٤٧ 
٢ - - - ٢ - ١١ ٤٨ 
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٩٧
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
٢ - - ١ - ١ ١٢ ٤٩ 
١ - - - ١ - ١٧ ٥٠ 
٢ - - - ٢ - ١١ ٥١ 
٢ - - - ١ ١ ٨ ٥٢ 
٢ - - - ١ ١ ٣ ٥٣ 
٧ - - - ٤ ٣ ٣٥ ٥٤ 
٤ - - - ٣ ١ ١٩ ٥٥ 
٦ - - ١ ٢ ٣ ٢٤ ٥٦ 
٢ - - - - ٢ ٢ ٥٧ 
٢ ٥٨ - - - - - - 
٦ ٥٩ - - - - - - 
٢ - - - - ٢ ٧ ٦٠ 
١٤ ٦١ - - - - - - 
١ - - ١ - - ١٠ ٦٢ 
١ - - - - ١ ٥ ٦٣ 
١ - - - - ١ ١٢ ٦٤ 
٢ - - - - ٢ ٥ ٦٥ 
١ - - - - ١ ٩ ٦٦ 
٩ - - ١ ٦ ٢ ٥١ ٦٧ 
١ - - - ١ - ١٦ ٦٨ 
١ - - ١ - - ٥ ٦٩ 
٦ ٧٠ - - - - - - 
٤ - - - - ٤ ١٥ ٧١ 
١ - - - - ١ ٨ ٧٢ 
٢ - - ١ - ١ ٥ ٧٣ 
٢ - - ١ - ١ ٦ ٧٤ 
٢٤ ٧٥ - - - - - - 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

٩٩٨
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
١٤ - - ٤ ٥ ٥ ٤٥ ٧٦ 
١٨ ٧٧ - - - - - - 
٣ - - ١ ٢ - ١١ ٧٨ 
٣ - - - - ٣ ١٢ ٧٩ 
٦ ٨٠ - - - - - - 
٩ ٨١ - - - - - - 
١ - - - - ١ ٩ ٨٢ 
١ - - - - ١ ٦ ٨٣ 
٢ - - - ٢ - ٤ ٨٤ 
٢ - - - ١ ١ ٨ ٨٥ 
٥ - - ١ - ٤ ١٥ ٨٦ 
٨ ٨٧ - - - - - - 
٢ - - ١ - ١ ٨ ٨٨ 
٤ - - ٢ - ٢ ٢٣ ٨٩ 
٨ - - ١ ٢ ٥ ١٢ ٩٠ 
١٣ - - ٤ ٥ ٤ ٢٩ ٩١ 
٦ - - - ٢ ٤ ١٣ ٩٢ 
٣ - - - ١ ٢ ١٥ ٩٣ 
٣ - - - ٢ ١ ٧ ٩٤ 
٣ - - ١ ١ ١ ٧ ٩٥ 
٨ - - ١ ٢ ٥ ٢٢ ٩٦ 
١١ - - ٣ ٦ ٢ ٣٨ ٩٧ 
٤ - - ٢ ١ ١ ٥٦ ٩٨ 
٤ - - - ١ ٣ ٢٢ ٩٩ 
١ - - - - ١ ٥ ١٠٠ 
٢ - - - ١ ١ ٨ ١٠١ 
١ - - ١ - - ٨ ١٠٢ 
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  الْمالحق الفنّية
  

٩٩٩
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
٤ - - ١ ٢ ١ ٨ ١٠٣ 
٤ - - - ١ ٣ ١٢ ١٠٤ 
٩ - - ٤ - ٥ ٢٥ ١٠٥ 
٣ - - - ١ ٢ ١٣ ١٠٦ 
٥ - - ١ ٣ ١ ١١ ١٠٧ 
٣ - - ١ ٢ - ٩ ١٠٨ 
٥ - - ٢ - ٣ ١٣ ١٠٩ 
٣ - - ١ ١ ١ ١٠ ١١٠ 
٣ - - ١ ١ ١ ١٣ ١١١ 
٤ - - ١ ٣ - ٢٢ ١١٢ 
٢ - - - - ٢ ٢٥ ١١٣ 
٣ - - ٢ ١ - ٢٣ ١١٤ 
٣ - - ١ ١ ١ ٦ ١١٥ 
٨ - - ١ - ٧ ١٨ ١١٦ 
٢ ١ - - - ١ ٧ ١١٧ 
٦ - - ٤ ١ ١ ٢١ ١١٨ 
٢١ ١ - ١١ ٤ ٥ ٤٣ ١١٩ 
١٢ - - ١٠ ١ ١ ٥٧ ١٢٠ 
٦ - ١ ٣ - ٢ ١٤ ١٢١ 
٢ - - - ١ ١ ١٧ ١٢٢ 
٣ - - - - ٣ ٢٨ ١٢٣ 
١٣ ١ - ٥ - ٧ ٤٢ ١٢٤ 
٣ - - ١ ٢ - ١١ ١٢٥ 
٢٢ ١ ١ ٧ ٢ ١١ ٦٥ ١٢٦ 
٤ - - ٢ ١ ١ ٨ ١٢٧ 
٥ ١ - ٢ - ٢ ٤ ١٢٨ 
٤ - - ١ ١ ٢ ٨ ١٢٩ 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٠٠
 املفضلية عددأبياا اجلناس الطباق التكرار اموع
٣ - - - ٢ ١ ١٦ ١٣٠ 
 ٦٧٩ ١٣ ١٣ ٢٢٨ ١٥٥ ٢٧٠ -  اموع
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٠١

  
  :فهرس حبور قصائد املفضليات) ٧(ملحق رقم 

  

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  مطلقة بالفتح  ع  فخر  ٢  الطويل
  مطلقة بالكسر  ر  هجاء  ٥  الطويل
  مطلقة بالفتح  م  هجاء وفخر  ١٢  الطويل
  مطلقة الكسر  د  هجاء  ١٥  الطويل
  مطلقة بالضم  ل   غزل وصففخر  ١٧  الطويل
  مطلقة بالكسر  ت  نسيب وفخر  ٢٠  الطويل
  مطلقة بالضم  ق  فخر  ٢٣  الطويل
  موصولة اء  د  مدح  ٢٨  الطويل
  مطلقة بالفتح  ي  رثاء وفخر  ٣٠  الطويل
  مطلقة بالضم  ر  فخر ووصف  ٣٢  الطويل
  مطلقة بالضم  ح  فخر ووصف  ٣٣  الطويل
  مطلقة بالضم  ج  غزل فخر  ٣٤  الطويل

  موصولة باهلاء  ر  فخر  ٣٦  لطويلا
  مطلقة بالفتح  ب  فخر  ٤١  الطويل
  مطلقة بالكسر  م  فخر  ٤٢  الطويل
  مطلقة بالضم  س  فخر  ٤٧  الطويل
  مطلقة بالكسر  ف  غزل وفخر  ٥٠  الطويل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٠٢

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  موصولة باهلاء  ب  فخر  ٥٣  الطويل
  مطلقة بالضم  ح  غزل وفخر  ٥٥  الطويل
  مطلقة بالفتح  م  غزل  ٥٦  الطويل
  موصولة اء  ل  هجاء  ٦٣  الطويل
  مطلقة بالكسر  ن  وصف وهجاء وفخر  ٦٤  الطويل
  مطلقة بالفتح  ي  حكمة ورثاء  ٦٥  الطويل
  مطلقة بالفتح  ع  رثاء  ٦٧  الطويل
  مطلقة بالفتح  ع  رثاء  ٦٨  الطويل
  مطلقة بالضم  ف  وصف وفخر  ٧٤  الطويل
  مطلقة بالضم  س  هجاء وفخر  ٧٩  الطويل
  لضممطلقة با  ق  فخر  ٨١  الطويل
  مطلقة بالفتح  م  فخر ووصف  ٨٣  الطويل
  مطلقة بالفتح  ر  هجاء  ٨٥  الطويل
  قصيدة  م  هجاء وفخر  ٨٦  الطويل
  مطلقة بالكسر  ر  هجاء وفخر  ٨٧  الطويل
  مطلقة بالضم  م  هجاء ووعيد  ٨٨  الطويل
  مطلقة بالفتح  ب  فخر  ٩٠  الطويل
  مطلقة بالفتح  م  فخر  ٩١  الطويل
  لضممطلقة با  د  فخر  ٩٣  الطويل
  موصولة باهلاء  ب  فخر  ٩٦  الطويل
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٠٣

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  مطلقة بالضم  م  هجاء  ١٠٣  الطويل
  مطلقة بالكسر  ر  فخر  ١٠٦  الطويل
  مطلقة بالضم  ر  وصف  ١٠٨  الطويل
  مطلقة بالفتح  ب  فخر  ١١٣  الطويل
  موصولة باهلاء  د  مدح  ١١٤  الطويل
  مطلقة بالضم  ب  غزل ومدح  ١١٩  الطويل
  مطلقة بالفتح  ل  فخر  ١٢١  الطويل
  مطلقة بالضم  ق  فخر ووعيد  ١٣٠  الطويل
  مطلقة بالكسر  ع  غزل وفخر  ٨  الكامل
  مطلقة بالكسر  ع  فخر  ٩  الكامل
  مطلقة بالكسر  ع  غزل وفخر  ١١  الكامل
  مطلقة بالكسر  س  فخر  ١٩  الكامل
  مطلقة بالضم  م  غزل وفخر  ٢١  الكامل
  مطلقة بالكسر  ر  فخر  ٢٤  الكامل
  رمطلقة بالكس  س  مدح  ٢٥  الكامل
  مطلقة بالضم  ع  وصية وفخر  ٢٧  الكامل
  مطلقة بالكسر  د  رثاء وفخر  ٤٤  الكامل
  مطلقة بالفتح  ل  استنهاض  ٤٥  الكامل
  موصولة باهلاء  ء  فخر  ٥١  الكامل
  مطلقة بالكسر  ج  فخر  ٦٢  الكامل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٠٤

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  مطلقة بالفتح  ب  مدح  ٧١  الكامل
  مطلقة بالكسر  م  فخر وهجاء  ٧٢  الكامل
  مطلقة بالكسر  د  فخر وهجاء  ٧٨  الكامل
  مطلقة بالكسر  ب  وصف وفخر  ٨٢  الكامل
  مطلقة بالكسر  ر    ٩٤  الكامل
  مطلقة بالكسر  م  غزل وفخر  ٩٩  الكامل
  مطلقة بالكسر  م  وعيد وفخر  ١٠٠  الكامل
  مطلقة بالضم  ل  فخر  ١٠٢  الكامل
  مطلقة بالضم  د  فخر  ١٠٤  الكامل
  مطلقة بالكسر  د  فخر  ١٠٧  الكامل
  مطلقة بالكسر  م  وفخر وديدهجاء   ١٠٩  الكامل
  مطلقة بالضم  ف  غزل ووصف وفخر  ١١٢  الكامل
  مطلقة بالكسر  ل  وصية  ١١٦  الكامل
  مطلقة بالكسر  ع  وصف ووعيد  ١٢٢  الكامل
  مطلقة بالضم  ع  رثاء ووصف  ١٢٦  الكامل
  مطلقة بالكسر  ق  فخر  ١  بسيط
  مطلقة بالكسر  ب  هجاء وفخر  ٤  بسيط
  كسرمطلقة بال  ب  فخر  ٢٢  بسيط
  مطلقة بالضم  ل  غزل وفخر  ٢٦  بسيط
  مطلقة بالكسر  ن  هجاء وفخر  ٣١  بسيط
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٠٥

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  مطلقة بالكسر  ب  فخر  ٢٢  بسيط
  مطلقة بالضم  ل  غزل وفخر  ٢٦  بسيط
  مطلقة بالكسر  ن  هجاء وفخر  ٣١  بسيط
  مطلقة بالفتح  د  مدح   ٤٣  بسيط
  مقيدة  م  غزل وحكمة  ٥٧  بسيط
  مطلقة بالكسر  م  فخر  ٦٠  بسيط
  مطلقة بالكسر  ن  هجاء  ٦٦  بسيط
  مطلقة بالكسر  ق  هجاء  ٧٠  بسيط
  مطلقة بالكسر  ف  فخر  ٧٣  بسيط
  مطلقة بالكسر  ق  حكمة  ٨٠  بسيط
  مطلقة بالكسر  د  فخر  ١٠١  بسيط
  مطلقة بالكسر  ن  غزل ووصف ومدح  ١١١  بسيط
  مطلقة بالضم  ب  هجاء وفخر  ١١٥  بسيط
  مطلقة بالفتح  م  غزل وفخر  ١٢٠  بسيط
  مطلقة بالفتح  م  بنسي  ١٢٥  بسيط
  مطلقة بالفتح  ن  فخر  ١٢٨  بسيط
  مطلقة بالضم  م  فخر  ٣  وافر
  مطلقة بالضم  م  فخر  ٦  وافر
  مطلقة بالكسر  ر  فخر  ١٣  وافر
  مطلقة بالفتح  ن  فخر ووصف  ١٤  وافر
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٠٦

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  مطلقة بالضم  ب  غزل وفخر  ١٨  وافر
  مطلقة بالضم  ء  صلح وفخر  ٣٥  وافر
  مطلقة بالضم  ع  فخر  ٣٩  وافر
  مطلقة بالضم  د  غزل وفخر  ٤٦  وافر
  مطلقة بالضم  د  رثاء  ٦٩  وافر
  مطلقة بالكسر  ن  غزل وهجاء  ٧٦  وافر
  مطلقة بالفتح  ع  مدح  ٨٤  وافر
  مطلقة بالفتح  ب  غزل وفخر  ٨٩  وافر
  مطلقة بالكسر  ر  فخر  ٩٥  وافر
  مطلقة بالكسر  م  غزل وفخر  ٩٧  وافر
  مطلقة بالضم  ر  غزل وفخر  ٩٨  وافر
  مطلقة بالفتح  ب  وفخرغزل   ١٠٥  وافر
  مطلقة بالكسر  م  فخر وهجاء  ١١٨  وافر
  مطلقة بالضم  ر  وصية وفخر  ١٢٣  وافر

  مطلقة بالفتح  ل  غزل ووصف ووصية  ١٠  متقارب
  مطلقة بالضم  ل  اعتذار  ٣٧  متقارب
  مطلقة بالفتح  م  غزل وفخر  ٣٨  متقارب
  مقيدة  ر  فخر  ٥٢  متقارب
  مقيدة  ل  فخر  ٥٨  متقارب
  مقيدة  ب  رفخ  ٦١  متقارب
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٠٧

  قافيتها  رويها  موضوعها  رقمها  حبر القصيدة
  موصوهلا باهلاء  ن  فخر  ١١٠  متقارب
  مطلقة بالفتح  ل  فخر  ١١٧  متقارب
  مطلقة بالفتح  ر  فخر  ١٢٤  متقارب

  مقيدة  م  غزل  ٤٩  سريع
  مقيدة  م  غزل ومدح  ٥٤  سريع
  مطلقة بالكسر  ع  فخر  ٧٥  سريع
  مقيدة  ع  رثاء  ٩٢  سريع
  مطلقة بالضم  ج  وصية  ١٢٧  سريع
  مطلقة بالكسر  ن  غزل وفخر وهجاء  ٤٨  خفيف
  مطلقة بالكسر  ل  غزل وحكمة  ٥٩  خفيف
  مطلقة بالفتح  د  نسيب  ١٢٩  خفيف
  مقيدة  ر  غزل وفخر  ١٦  رمل
  مقيدة  ع  غزل وفخر  ٤٠  رمل
  مقيدة  م  حكمة  ٧٧  رمل

  مطلقة بالضم  م  هجاء  ٧  منسرح
  مطلقة بالفتح  ع  فخر  ٢٩  منسرح
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٠٨
  

  :فهرس قوايف املفضليات) ٨(رقم ملحق 
  

  حبرها  نوع القافية   املفضليةرقم  الراوي
  وافر
  كامل
  متقارب
  كامل
  كامل
  وافر
  طويل
  وافر
  طويل
  وافر
  متقارب
  طويل
  بسيط
  لطوي

  بسيط
  بسيط
  طويل

  اهلمزة
  اهلمزلة
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء
  الباء

٣٥  
٥١  
٦١  
٧١  
٨٢  
٨٩  
٩٠  
١٠٥  
١١٣  
١٨  
٣٧  
٤١  
١١٥  
١١٩  
٤  
٢٢  
٥٣  
٩٦  

  مطلقة بالضم 
  مطلقة موصولة باهلاء

  مقيدة
  مطلقة بالفتح
  الفتحمطلقة ب

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  مطلقة موصولة باهلاء
  طويل  مطلقة موصولة باهلاء
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٠٩

  حبرها  نوع القافية   املفضليةرقم  الراوي
  طويل  مطلقة بالكسر  ٢٠  التاء
  اجليم
  اجليم
  اجليم

٣٤  
١٢٧  
٦٢  

  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر

  طويل
  سريع
  كامل

  احلاء
  احلاء

٣٣  
٣٥  

  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم

  طويل
  طويل

  الدال
  الدال
  الدال
  الدال
  الدال
  الدال
  الدال

٤٣  
١٢٩  
٤٦  
٦٩  
٩٣  
١٠٤  
١١٤  

  طلقة بالفتحم
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم

  مطلقة موصولة باهلاء

  بسيط
  خفيف
  وافر
  وافر
  طويل
  كامل
  طويل

  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء

١٦  
٥٢  
٨٥  
١٢٤  
٣٢  

  مقيدة
  مقيدة

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم

  رمل
  متقارب
  طويل
  متقارب
  طويل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠١٠

  حبرها  نوع القافية   املفضليةرقم  الراوي
        
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء
  الراء

٩٨  
١٠٨  
١٢٣  
٥  
١٣  
٢٤  
٨٧  
٩٤  
٩٥  
١٠٦  
٣٦  

  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  مطلقة موصولة باهلاء

  وافر
  طويل
  وافر
  طويل
  وافر
  كامل
  طويل
  كامل
  وافر
  طويل
  طويل

  السني
  السني
  السني
  السني

٧٩  
٤٧  
١٩  
٥٢  

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  طويل
  طويل
  كامل
  كامل
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠١١

  حبرها  نوع القافية   املفضليةرقم  الراوي
  العني
  العني
  العني

٤٠  
٩٢  
٢  

  مقيدة
  مقيدة

  مطلقة بالفتح

  رمل
  سريع
  طويل

  العني
  العني
  العني
  العني
  العني
  لعنيا

  العني
  العني
  العني
  العني
  العني
  العني

٢٩  
٦٧  
٨٤  
٩  
٢٧  
٣٩  
٦٨  
١٢٦  
٨  
١١  
٧٥  
١٢٢  

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  منسرح
  طويل
  وافر
  كامل
  كامل
  فروا
  طويل
  كامل
  كامل
  كامل
  سريع
  كامل
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠١٢

  حبرها  نوع القافية   املفضليةرقم  الراوي
  الفاء
  الفاء
  الفاء
  الفاء

٧٤  
١١٢  
٥٠  
٧٣  

  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسرر
  مطلقة بالكسر

  طويل
  كامل
  طويل
  بسيط

  طويل
  طويل
  بسيط
  بسيط
  بسيط

   بالضممطلقة
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

٢٣ 
٨١ 
١ 
٧٠ 
٨٠ 

  القاف
  القاف
  القاف
  القاف
  القاف

  متقارب
  متقارب
  طويل
  كامل
  متقارب
  طويل
  بسيط
  كامل
  خفيف

  مقيدة
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر

٥٨ 
١٠ 
١٧ 
٤٥ 
١١٧ 
١٢١ 
٢٦ 
١٠٢ 
٥٩  

  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
  الالم
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠١٣

  
  الراوي املفضليةرقم    القافيةنوع  حبرها
  كامل
  كامل
  سريع
  سريع
  بسيط
  رمل
  طويل
  طويل
  متقارب
  طويل
  طويل
  طويل
  طويل
  بسيط
  وافر
  وافر

  منسرح

  مطلقة بالكسر
 اء ةمطلقة موصول
  مقيدة
  مقيدة
  مقيدة
  مقيدة
  مقيدة
  ة بالفتحمطلق

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم

١١٦  
٦٣  
٤٩ 
٥٤ 
٥٧ 
٧٧ 
٨٦ 
١٢ 
٣٨ 
٤٢ 
٥٦ 
٨٣ 
٩١ 
٢٥ 
٣ 
٦ 
٧ 

  الالم 
  الالم 
  الالم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠١٤

  الراوي املفضليةرقم    القافيةنوع  حبرها
  كامل
  طويل
  وافر
  طويل
  بسيط
  بسيط
  كامل
  كامل
  كامل
  كامل
  وافر

  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
 مطلقة بالضم
  مطلقة بالضم
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  لكسرمطلقة با

٢١ 
٨٨ 
٩٧ 
١٠٣ 
١٢٠ 
٦٠ 
٧٢ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠٩ 
١١٨ 

  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم
  امليم

  وافر
  بسيط
  بسيط
  خفيف
  طويل
  بسيط

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

١٤ 
١٢٨ 
٣١ 
٤٨ 
٦٤ 
٦٦ 

  النون
  النون
  النون
  النون
  النون
  النون
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠١٥

  الراوي املفضليةرقم    القافيةنوع  حبرها
  وافر
  بسيط
  متقارب

  مطلقة بالكسر
  مطلقة بالكسر

  مطلقة موصوله باهلاء

٧٦ 
١١١ 
١١٠ 

  النون
  النون
  النون

  طويل
  طويل

  مطلقة بالفتح
  مطلقة بالفتح

٣٠ 
٦٥ 

  الياء
  الياء

 حذفت منه املكرر وهو برقمني خمتلفني ١٢٩: جمموع القصائد 
  . فهما قصيدة واحدة مكررة١٣٠ و٨١كالقصيدتني 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠١٦

  
  مصادر الصورة الفنية يف املفضليات) ٩(ملحق رقم 

  
  :ياملصدر اإلنساِن: أوالً

  
  عالقات/ج  أناس ذوو صفات خاصة/ب  انهيئة اإلنس/أ

  ١٨/٢٤  ١/٥  ٢٥/١٢٦  ٢٢/٤٢  ١/٦  صورتان٢٣/٤٠  ٥/٤

٢٧/٢٦  ٣/٥  ٢٧/١٢٦  ١٦/٤٧  ١٨/٨  ١٣/٤٠  ٤/١٥  
٦/٣٦  ١١/٥  ٣/١٣٠  ١٠/٤٩  ١٧/٩  ٣٤/٤٠  ٣٥/١٥  
  ٤١/٣٨  ١/٦   صورة٤٧  ١٧/٥٨  ١٥/١٠  ٩٦/٤٠  ٤٢/١٥
٢١/٤٠  ٧/٨    ٢/٧٣  ٢٦/١٠  ٣/٤١  ٣٧/١٦  
٧/٤١  ١٨/٨    ٣/٨٥  ١٤/١١  ١/٤٤  ٦٥/١٦  
٧/٤٤  ١٥/١٠    ٢٠/٨٩  ٣٠/١٥  ٦/٤٤  ٣٨/١٧  
١٠/٤٩  ١٩/١٠    ١٤/٩٨  ١٥/١٦  ٢/٤٧  ٦١/١٧  
١٧/٥٨  ١٥/١١    ٢٧/٩٨  ٣٥/١٦  ٤/٤٩  ٣/١٩  

٢/٧٣  ١٩/١١    ٥٤/٩٨  ٥/١٧  ٦/٨٨  ٩٠/٢٠  
٤/٩٨  ١/١٢    ٢/١٠٦  ٢١/١٧  ٢٠/١١٢  ١١/٢٠  
٢٧/٩٨  ٢٧/١٥    ١٢/١١١  ٢٢/١٧  ١٨/١١٣  ٢٧/٢٠  
٢/١٠٦  ٣٠/١٥    ١٣/١١٤  ٣١/١٧  ٢٨/١٢٠  ٣٩/٢١  
٦/١٠٩  ١٥/١٦    ١٤/١٤٤  ٥٤/١٧  ١٧/١٢٦  ١/٢٢  
  ١٢/١١١  ٣٥/١٦    ١٦/١١٤  ١٧/٢٢   صورة٣٧  ١١/٢٤
٢/١١٧  ٤/١٧    ٨/١١٨  ٤/٢٣    ١٤/٢٤  
٨/١١٨  ٥/١٧    ٢٣/١٢٠  ٧/٢٦    ٦٣/٢٦  
٤٦/١٢٠  ٦٢/١٧    ٢٦/١٢٠  ١١/٣٠    ٢٢/٢٧  
٦/١٢١  ٢٣/٢٠    ٤٦/١٢٠  ٩/٣١    ٥/٣٦  
٢٥/١٢٦  ٢٦/٢٠    ٤/١٢١  ٦/٣٦    ٧/٣٦  
  صورتان٣/١٢٨  ٢٩/٢٠    ١٠/١٢٢  ١/٣٨    ١٢/٣٨
   صورة٤٤  ٩/٢٣    ٤/١٢٤  ٤/٤٢    ٤١/٣٨
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠١٧
  

  :)األدوات(املصادر العينية : ثانياً
  

  اللُعب/جـ  الطيب/ب  لباس وزينة/ أ  ثقافة/و  عقيدة/هـ  عادات/د
٢٦/٩  ١٧/١٨  ١١/٤٩  ١٠/٦  ٣٦/١٠  ١١/٦  ٢٨/١٢  
  ١٥/١٠  ١٨/٢٢  ٩/٥١  ٤/١١  صورتان٤٠/١٥  ١٢/٢٢  ٢٧/٢٢
١٣/١١  ٦/٥٤  ١٤/٦١  ١٤/١٢  ٩٥/١٦  ١٨/٤٠  ١٩/٣٤  
١٧/١٧  ٨/٥٥  ٥/٦٢  ٣٥/١٢  ٢١/٥٦  ٩/٤٧  ٣/٣٦  
٨١/٢٦-٧٩  ١٦/٦٨  ٥/٦٤  ١٧/١٥  ٢١/٦٨  ٩/١٠٦  ٤/٣٦  

١٦/٣٠  ٧/١٢٠-٦  ٥/٦٤  ٢/١٦  ٨/٦٨  ٢٣/١١٣  ٣٧/٥٤  
  ٩/٣٥   صور٦  ٢٢/٧٦  ٥/١٦  ١٤/٧٤  ٢٦/١٢٤  ١/٨٥
١٦/٣٨    ٥/٨٩  ٦/١٦  ١١/٨٩  ١٤/١٣٥  ١٤/٨٦  
  ٩/٤٢    ١٤/٩٧  ٧/١٦  ١٢/٩٦   صور٨  ١٥/٨٦
١١/٤٧    ٥٤/٩٨  ٢٤/١٧  ٥١/٩٨    ٧/٩٦  
١٥/٥٠    ٢/١٠٥  ٣/١٩  ٧/١٠١    ١٠/٩٦  
٧/٧١-٦       ١٠/١٠٦  ٧/١٩  ٥/١١٥    ٣٥/٩٨  
٩/٩٣    ٢٢/١١٢  ٣/٢١  ٣٥/١١٩    ٩/١٠٤  
  ٥/١٠٨    ١١/١١٤  ١٣/٢١   صور١٤    ١٠/١٠٤
٥٥/١٢٠    ٥/١١٨  ١٧/٢١      ٢/١١٥  

١٥/١٢٣    ٣/١٢٤  ١٩/٢٣      ٣٢/١٢٠  
٢٥    ١٢/١٢٤  ٨/٢٥      ١٠/١٢١-

٢٧/١٢٦  
   صورة١٧    ٣١/١٢٤  ٤٤/٢٦      ١٠/١٢٣
٣٦/١٢٦  ٥١/٢٦      ١٥/١٢٣      
٥٥/١٢٦  ٣/٣٩      ٨/١٢٤      

      ٤/١٣٠  ٢٨/٤٠       صورة٢٠
       صورة٤٤  ٤٨/٤٠      
      ٧١/٤٠        
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠١٨
  

  :املصدر احلضاري: ثالثاً 
 

  ١٠/٩١  ٣/٦٨   النحاتني-٢  اخلط/أ  أدوات عامة/هـ  املطاعم/د
١٠/٩٩  ٥/٧٢  ٥٧/١٦  ٥٦/١٦  ١٧/٩٦  ١٦/٥  ٣١/١٠  
١٣/١١٦  ٧/٨٢  ٢٥/٤٤  ٢/١٩  ٤٩/٩٨  ٢/١١  ٤/١١  
  ٤١/١٢٤  ٤/٩٦  صورتان  ٧/٢١  ٥٣/٩٨  ٩/١٢  ٨/١١
  ١٠/١٢٦  ٦/١٢٠   الزراعة-٣  ١٢/٢١  ١٠/١٠٩  ٢٨/١٥  ١٣/١٥
   صورة١٩  ٨/١٢٠  ٤/٢  ٢٣/٢١  ١/١٢٠  ٦٥/١٦  ٦٩/١٦
  لتجارة ا-٥  ٥٤/١٢٠  ٤/٦  ١/٢٥  ١٤/١٢٤  ١٩/١٧  ١٠/١٨
٢١/١٠  ٢٩/١٢٤  ٤/١٢  ٧٩/٢٦  ١٦/١٢٤  ٢٦/١٧  ١١/٢٧  
  ١١/١١   صورة٢٧  ٩/١٥  ١/٤١  ١٧/١٢٤  ٢٨/٢٢  ٧١/٤٠
  ١٥/٢١   الطب-٤  ٨٤/١٦  ٢/٥٤  ٣٣/١٢٤  ١٤/٢٦  ٧/٥٧
١٣/٤٢  ٢٥/١٥  ١١/١٧  ٤/١٠٣-١  ٢٦/١٢٦  ١٥/٢٨  ٦/٨٥  
١/٤٨  ٣٤/١٥  ٥/١٩  ٤/١٠٣-٣  ٤٥/١٢٦  ٢٠/٢٨  ٥/٩٧  
١١/٤٩  ٤٠/١٦  ١٣/٢٠  ٨/١٠٥-٧  ٦٤/١٢٦  ٢٣/٢٨  ٢٢/٩٩  
  ٧/٧٦  ٤٢/١٦  ١١/٢١  ٥/١١٤   صورة٣٥  ١٢/٣١  ٢/١٠٠
٣٢/٧٦  ٦١/١٧  ٢٠/٢١  ٦/١٣٠    ١٩/٣٥  ١٩/١١٣  
   صور٨  ١٠/١٨  ٢٦/٢١   صورة١٤    ٣٣/٣٨  ١٢/١٢١
    ١٤/١٩  ١٠/٢٤  احلرف/ب    ١١/٣٩  ٢٢/١٢٣
    ٥/٢٦  ١٠/٢٦   احلدادين-١    ١/٤٠  ٥/١٢٤
٣٢/٢٦  ٢٥/٢٨  ٣١/٢١    ٦/٥٤  ٦/١٢٥    

    ٤٣/٢٦  ١٢/٣٤  ٩/٢٦    ٥/٥٦   صورة١٨
  ١٢/٢٧  ١/٣٨  ٢١/٢٦    ١١/٥٦    
  ٦٦/٤٠  ٣/٤٣  ٢٠/٧٦    ١٢/٧٥    
  ٨/٧٢  ٥/٥٤  ٩/١٢٠    ١٤/٧٦    
    ٣٥/٧٦  ١٢/٥٥   صور٥    ٦/٧٦  
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠١٩
  

  :مصادر الطبيعة الصائتة: رابعاً 
 

  احليوانات الربية املأكولة/ب  احليوانات الداجنة/أ  احلرب وآالت/جـ
٨/٣٨  ٦/١  ١٧/١٠٥  ٧٣/٤٠  ١٤/٥  ١٥/٧١  ١٦/١  
٧٨/٤٠  ١٦/٥  ٤/٧٣  ٥/٧ 

  صورتان
٢٠/٣٩  ١٠/٤  ١٣/١٠٩  

٢٣/٤٠  ٣/٨  ١٣/١١  ٦/٤١  ٦/٧  ١٨/٧٧  ٦/٧  
٥١/٤٠  ١٩/٨  ٤/١١٥  ١٩/٤١  ١٦/١١  ٦/٨٩  ١٧/١٠  
٣٣/١٥ 

  صورتان
٢/٤٣  ٩/٩  ٦/١١٨  ٧/٤٢  ٢١/١١  ٢/١٠٣  

٤/٤٦  ٦/١٦  ٢٤/١٢٠  ١٢/٤٢  ١٥/١٧  ١٢/١١٢  ٢٨/١٧  
٤/٤٨  ٢١/١٦  ١٤/١٢١  ٧/٤٩  ٥٥/١٧  ٨/١١٣  ٥٦/١٧  
١٠/٤٩  ٣١/١٦  ٢٤/١٢٦  ٢٨/٥٤  ١٤/١٩  ٧/١١٤  ٧٠/١٧  
٢/٦٣  ٩/٢١  ٥/١١٧  ٤/١٩ 

  صورتان
١٨/٥٥  ٦٧/١٦  ٥٠/١٢٦  

٤/٦٩  ٧٠/١٦  ٥/١٢٧  ٦/٦٤  ٢١/٢١  ٣٨/١١٩  ١٤/٢١  
  ٦/٧٤  ٨٦/١٦   صورة٥٨  ٢/٦٦  ٢٤/٢١  ٩/١٢٢  ١١/٢٥
٩/٧٦  ٩/١٧    ٣/٦٦  ٨/٢٣  ١٨/١٢٦  ٣٣/٢٦  
  ٤/٧٩  ٣٥/١٧    ٢١/٧٦  ١٣/٢٢   صورة٣٦  ٣٥/٢٦
٧/٩٧  ٥٨/١٧    ١٤/٩١  ٢٨/٢٦    ٤٠/٢٦  
١٢/٩٧  ٢٤/٢٠    ٢٩/٩١  ٥٩/٢٦    ٦٨/٢٦  
٧/٩٨  ٢٧/٢٠    ٢/٩٢  ٦٠/٢٦    ٦/٢٩  
١٥/٩٨  ٣٢/٢٠    ٣/٩٣  ١١/٢٧    ٩/٣٨  
٩/١٠٩  ٧/٢٢    ١٠/٩٦  ١٠/٢٨    ٢٦/٤٠  
٤/١١١  ٢٠/٢٢    ١٤/٩٦  ٢٤/٢٨    ٧٧/٤٠  
١٧/١١٩  ٢٢/٢٤    ٣١/٩٧  ٢٨/٣٨    ٩٢/٤٠  
١٣/١٢٠  ٢٤/٢٦    ٣٨/٩٨  ١٤/٤٠    ٩٤/٤٠  
١٧/١٢٠  ٦٦/٢٦    ٣٩/٩٨  ١٥/٤٠    ٥/٦٧  
٤٤/١٢٠  ٧٥/٢٦    ٤٢/٩٨  ٦٩/٤٠    ١٤/٧١  
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٢٠
  احليوانات الربية املأكولة/ب  احليوانات الداجنة/أ  احلرب وآالت/جـ
  تابع احليوانات الربية املأكولة  الطيور/ د  احليوانات املتوحشة/جـ
٢/١٢٣  ٣٨/١٢٤  ٨/١٢٢  ٩٨/٤٠  ٦/١  ٥/٩٥  ٢/٣  
  ٥٨/١٢٦     صورة٥٠  ٢٦/٤٤  ٨/٥  ١٢/٩٩  ٦/٤
احلشرا/هـ  ٣/٥٣  ١٣/٦  ١/١٠٨  ٤٣/٩

  ت
   صورة٥٠  

١٠/١٧  ٥/٦٢  ٣٠/٨  ٩/١١٣  ٢٢/١١      
٥١/١٧  ٩/٦٢  ٢٠/١٠  ١٧/١١٣  ١٢/١٢      
١٢/٢٧  ٤/٦٤  ٢٣/١٦  ٣٥/١٢٤  ٢٩/١٥      
١٥/٢٧  ١٤/٦٧  ٦٠/١٦  ٩/١٢٦  ٢١/١٦      
      ١٦/٢٧  ٣/٧٣  ٢/١٧   صورة٣١  ٤٤/١٦
٢٨/٣٩  ٢٤/٧٦  ١٨/١٧    ١٩/١٧      
٢٨/٤٢  ٢٩/٧٦  ٣٣/١٧    ٢٦/٢٤      
٦/٩٢  ٤/٨٢  ٦/٢١    ٧/٢٦      
       صور٨  ١/٩٣  ٢/٢٢    ٢٨/٢٦
٧/٩٦  ٢/٢٣    ٣٠/٢٦        
٣٢/٩٧  ٩/٢٤    ٦١/٢٦        
٤٤/٩٨  ٢٠/٢٤    ١٤/٣٠        
٤٥/٩٨  ٢٢/٢٤    ١٠٨/٤٠        

٤/١٠٧  ٧/٢٨    ٧/٤٥        
٧/١١٠  ١١/٢٨    ٢/٧٠        
٨/١١١  ٢٢/٢٨    ٢/٧٣        
١٥/١١٣  ١٨/٣٠    ١٢/٧٤        
١٠/١١٨  ٢/٣٢    ٢/٧٥        
١٠/١١٨  ٢/٣٢    ١٤/٧٥ 

  صورتان
      

٢٧/١١٩  ٢٨/٤٠    ٨/٧٧        
١٨/١٢٠  ٧٢/٤٠    ٧/٩٢        
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  الْمالحق الفنّية
  

١٠٢١

  :مصادر الطبيعة الصائتة: رابعاً 
 

  ٩/٤٨    اجلوامد/ب  النبات/أ
١٩/٥٥    ٣١/١٢٠  ١/١٥  ٦/١٢٠  ٦/٣٤  ٤/٢  
٨/٦٢    ١١/١٢٦  ٤٢/٩  ٢٥/١٢٠  ١٢/٣٤  ٤/٦  
  ٥/٧٣     صورة٢٥  ١١/١١  ٥٤/١٢٠  ٨/٣٥  ٥/٩
  ٨/٧٤  الكون/جـ  ١٣/١٢  ٦/١٢٢  ٣٥/٣٨  ٢١/٩
٥/٧٥  ٢٢/٧٥  ٤/١٢  ٩/١٥  ٦٥/١٢٦  ٤/٣٩  ٣٥/٩  
  ٥/٨٧  ٢٤/٩١  ٢٢/١٦  ١٠/١٥   صورة٥١  ٣/٤٣  ١٩/١٥
٤/٩٥  ١١/٩٦  ٢٤/١٦  ٣٤/١٥    ١/٤٨  ٤١/١٦  
٧/١١٧  ٧/١٠٩  ٥٩/١٦  ٧٣/١٦    ١١/٤٩  ٤٥/١٦  
٨٩/١٦  ٨٣/١٦    ١٠/٥٠  ٤٧/١٦ 

  صورتان
  ٤/١٢٢   صورة٢٤

   صورة٢٤  األرض/د  ٤٤/١٧  ٢٣/١٧    ٧/٥٢  ٦٨/١٦
٩/٧  ٥٢/١٧  ٤٢/١٧    ٢/٥٣  ٧٥/١٦    
٥/٨  ٣٠/٢٢  ٦٩/١٧    ٥/٥٤  ٨٤/١٦    
١٢/٨  ٢/٢٥  ٣٢/٢١    ٦/٥٤  ٣/١٧    
٢٠/١١  ١٥/٢٨  ٢١/٢٤    ١٢/٥٥  ١١/١٧    
٢٠/١٦  ١٥/٣٨  ٦٤/٢٦    ٧/٨٢  ١٢/١٨    
٥٥/١٦  ٢/٤٠  ١٩/٢٧    ١/٩٤  ١٣/١٨    
٦٢/١٧  ٥/٤٠  ٦٨/٤٠    ١٥/٩٦  ١٣/٢٠    
٢٦/٢٠  ٤٠/٤٠  ٨٣/٤٠    ٨/٩٨  ١١/٢١    
١٣/٢٤  ١٠/٤١  ٩/٤٩    ٢٨/٩٨  ٢٠/٢١    
٣٤/٢٦  ٢٣/٤١  ٢٧/٧٦    ٥/١٠٤  ٣٠/٢١    
٨/٣٦  ٢٥/٤٤  ٤/٩٥    ٣٤/١١٩  ٣٢/٢١    
٢٤/٤٠  ٢/٥٢  ٣٧/٩٧    ٣٣/١١٩  ١١/٢٥    
١٠٦/٤٠  ١١/٦٨  ١٤/١٢٠    ٢/١٢٠  ١٠/٢٦    
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
  

١٠٢٢
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  الفهارس
  

  .فهرس األعالم -١
 .فهرس القوايف -٢
 .فهرس املصادر واملراجع -٣
 .فهرس املوضوعات -٤
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٢٤
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٢٥

  
  فهرس األعالم

  
  رقم الصفحة  العلَم
  ١٢٤  آدم عليه السالم
    إبراهيم أنيس

نصر اهللا بـن حممـد   = ابن األثري   
  الشيباين

٨٥٧ ،٧٩  

  ١٢  =أبو متام
  ٤٤  أمحد بسام الساعي

  ٧٩٨، ٧٩٤، ١٥٦  تنيبامل= أمحد حسني 
  ٤٦  أمحد حسن الزيات

  ٥٦  أمحد شوقي
  ٥٦  أمحد حمرم

  ٢٣٨  املرزوقي= أمحد بن حممد 
  ٣٨ ،١١  أمحد حممد شاكر
  ٩  أمحد خمتار البزرة

  ١١٩  أمحد اهلامشي
  ١٥٦  األحنف بن قيس
  ٨٢٦، ٣٧، ١١  علي بن سليمان= األخفش األصغر 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٢٦

  رقم الصفحة  العلَم
، ٥٧٢،٧٠٨،٧١٣، ٤٥٠، ٢٢٩، ٢٢٨  األخنس بن شهاب التغيب

٨٦٣، ٨٣٢  
، ٢٢٠، ٢١٩، ١٩٥، ١٥٠،١٥١  األسود بن يعفر النهشلي

٦٠٢، ٥٨٥، ٥٥٩، ٥٥٤، ٢٣٩،٤٣٢ ،
٧٤٦، ٧٣٠  

  ٣٥،٩٣  ميمون بن قيس= األعشى 
  ٧٠٨، ٦٠٤، ٤٣٣  أفنون التغليب

  ٦٠  إليوت
  ٧٩٩، ٢٦،٣٥  =امرأ القيس 

  ٨١٢  امرأة من بين حنيفة
  ١١   األنباريالقاسم بن حممد=ابن األنباري

  ٧٢٩، ٧١٥ ،٥٣٩، ٧٨  أوس بن غلفاء اهلجيمي
  ٢٢٨  الوليد بن عبيدالطائي  الشاعر=البحتري

، ٢٤٥، ١٦٤، ١٤٩، ٩٨، ٨٧، ٨٤  بشامة بن الغدير
٦٥٢ ،٥٦٥، ٥١٤ ٥٥٠، ٤٨٣، ٢٦٥،   
٦٩٠، ٦٧٦، ٦٧٤، ٥٨٤ ،٥٧٢ ،٦٦١ ،
٩١٥ ،٨٧٦، ٧٦٢، ٧٤٥، ٧٤١، ٦٩١  

، ٤٦٠،٤٨٢ ،٣٩٩ ،٢٥٢ ،٢٢٤، ٢٢٣  يشر بن أيب خازم األسدي
٦٥٦، ٥٦٦، ٥٤١، ٥٢٦، ٥١٩، ٤٩٩ ،
٧١٦، ٧١٢،٧١٤، ٦٩٧، ٦٨٩، ٦٧٩ ،
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٢٧

  رقم الصفحة  العلَم
٧٥٣، ٧٤٦، ٧٤١، ٧٣٦، ٧٣١، ٧٢٠، 

٧٧٠  ،٧٦٢، ٧٧٠  
  ١٦٤  ابن بيض

  ٦٧٤، ٦٥١، ٥٢٠، ٤٩٨، ٤٧٨  بشر بن عمرو البكري
ثابـت بـن جـابر      = تأبط شراً   

  الفهمي
١٧٥، ١٧٣، ١١٧، ١١١، ٩٢، ٧٠ ،

٥٤٧، ٥٣٤، ٢٥٣،٤٠١، ١٩٢ ،
٨٤٥، ٧٨٩،٨٣٤، ٧٥٩، ٥٩٩،٦٩٩ ،

٨٩٠، ٨٥٨  
  ١١  حيىي بن علي الشيباين=التربيزي 
  ٧٩٥  حبيب بن أوس= أبو متام 

 ،٥١٤ ،٤٣٩، ٤١٦، ٣٩٨، ٢٥٥ ،٧٦  ثغلبة بن صعري املازين
٧٦٥، ٧٣٦، ٧٢٨، ٦١٠، ٦٦٥، ٦٢٠ ،

٨٧١، ٨٦٥  
  ٦٤٣، ٥٧٠، ٥٦٦، ٥٢١، ٥١٤، ٥٠٧، ٥٠٢  ثعلبة بن عمرو العبدي

  ٨٤٠، ٧٣٥، ٦٧٦، ٦٣٨، ٥٠٦، ٤٥٤، ١١٨  جابر بن حين التغليب
  ٤٢  عثمان بن حبر أبو عمر= اجلاحظ 

  ٩٤٤، ٧٨٢، ٤١٣  جبيهاء األشجعي
منقـذ بـن    = اجلميح األسدي   

  الطماح
٤٨٩، ٤٧٠، ٢٧١، ١٨٨، ١٤٤، ٨٦، ٨٥ ،
٧٠٤، ٦٧٨، ٦٦٢، ٥٦٣، ٥٤٤، ٥١٠، ٤٩١ ،

٧٨١ ،٧٣١ ،٧٢٤ ،٧١٩، ٧١٠  
  ١٥٦  الطائيحامت 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٢٨

  رقم الصفحة  العلَم
  ١٤٤  حاجب بن حبيب األسدي

، ٤٧٤، ٤٥٣، ٢٥٧، ٢٠٥، ١٦١ ،١٦٠  قطبة مبحصن  الغطفاين= احلادرة 
٧٩٢ ،٧٦٧، ٧١٧، ٧٠٢، ٦٥٨، ٥٨٣ ،

٨٤٧، ٨٣٧، ٨١٧.  
، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٥٢ ،٥٤٣، ٢٣٧، ١١٥، ٨٣  احلارث بن حلزة اليشكري

٧٣٣، ٧١٠، ٦٤٥، ٦٠٥، ٥٩٦، ٥٧٥.  
  ١٥٦  س احلمداينأبو فرا= احلارث بن سعيد 
  ٩٢٨، ٦٢٦، ١٠٩  احلارث بن ظامل
  ٧٤٤ ، ٧٢٩ ، ٥٣٧  احلارث بن وعلة

  ٥٦  حممد حافظ= حافظ إبراهيم 
  ١٣٠  أبو متام= حبيب بن أوس الطائي 

  ٦٣٨  حجر بن عمرو
  ٨١٧  حسان بن ثابت األنصاري

ذو األصبع  = حرثان بن احلارث    
  العدواين

٥٥٧ ،٥١٦ ،٢٥٠ ،١٨١ ،١٤٣ ،٣٨، 
٦٧٨ ،٦٣٧  

  ٨٣٦، ٧٩٨ ، ٧٢٦ ، ٦٨٠، ٤٨٥ ، ٣٦٧  احلصني بن احلمام املري
، ٦٣٥ ،٥٢١ ،٤٦٦ ،١٤٠ ،٨٢ ،٤٩  خراش بن عمرو العبسي

٨٦١، ٧١٠  
  ٧٩٤  إسحاق= اخلرميي 

  ٨٠  اخلطيب التربيزي
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٢٩

  رقم الصفحة  العلَم
، ٧١٣، ٧٠٥، ٦٦٨، ٦٦٧، ٤٦٨ ،٤٤٨  عامر اخلصفي= اخلصفي احملاريب  

٧٩٣، ٧١٦  
 أبـو ذؤيـب   = خويلد بن خالد    

  اهلذيل
٥١٢، ٢٦٢ ،٢٤٥، ٢٢٧، ١٢٦، ١٦٠ ،
٧٢٥، ٧١٩ ،٧٠٧، ٦٩٦، ٦٥٣ ،٥٩٣ ،

٩٣٨ ،٩٣٢ ،٨٥٢، ٧٥٧  
    ).عليه السالم(داوود 

  ٨٢٧، ٥١٥، ٥١١ ،٤٧٣، ١٤٣  راشد بن شهاب اليشكري
، ٤١٧، ٤١٣، ٤١٠، ٢٦٠، ١٧٦، ٨٢  ربيعة بنم مقروم الضيب

٥٩٥، ٥٧٣، ٥٧١، ٥١٤، ٥١٥، ٤٧٤ ،
٦٦٩ ،٦٥٧، ٦٤٥، ٦٣٧، ٦٢٤، ٦٢١ ،
٧٣٠، ٧٢٦، ٧٢٢، ٧٠٥، ٦٩١، ٦٨٢ ،

٩٤١، ٩٢٨، ٨٠١، ٧٣٥، ٧٣٣  
  ٢١٥  احلسن بن رشيق=ابن رشيق القريواين
  ٦٧٠ ،٦٤٢ ،١٥٠  زبان بن سيار املري
  ٤٥  زكي ين مبارك

  ٧٩٩، ٣٥ ،٢٦ زهري بن أيب سلمى
  ٤٦  أمحد= الزيات 

  ١٥٣،  ٣٥  النابغة الذبياين= رياد بن معاوية 
  ٢٩  سعيد بن أوس= األنصاري أبو زيد 

  ٨٥١ ،٦٢٠، ٦١٩ ،٢٣٣  سبيع بن اخلطيم التيمي
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٣٠

  رقم الصفحة  العلَم
  ٧٤٧ ،٧٣٥ ،٧٢٧، ٧١١  السفاح بن بكري الريبوعي
، ٤٤٧، ٢٢٥ ،٢٢٤ ،١٩٤، ١٢٢، ٩٠  سالمة بن جندل السعدي

٦٣٧ ،٦٢٧ ،٥٥٤ ،٥٠١، ٤٧٧ ،٤٦٥ ،
٨٧٢، ٦٧٩، ٦٥٠  

 ،٢١٤ ،١٧٥ ،١٤٨، ١٤١، ١٢١، ٨٩  سلمة بن اخلرشب األمناري
٦٣٧ ،٦٣٥، ٦٣٣، ٦٣٢ ،٥٢٩ ،٤٤٧ ،

٧٥٠، ٦٨٠ ،٦٤٤  
، ٦٤١، ٥٢٢، ٤١٦، ٢٣٨، ٢٣٧ ،٢٣٠  سنان بن أيب حارثة املري

٦٥٦  
، ٤٣٧، ٢١٦، ١٦٨، ١٣٠ ،١٢٩، ١٢٤  سويد بن أيب كاهل اليشكري

٦٢٦ ،٥٩٢ ،٥٦٣ ،٥٤٨ ،٥٤٦  ،٤٧٥، 
٦٢٨، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥  

، ٦٩٩ ، ٦٩٧، ٦٧٧، ٦٧٢، ٦٤٦، ٦٣٦  املمزق العبدي= شأس بن ار 
٩٣٩، ٧٢٠، ٧١٧، ٧١٢ ، ٧٠٩، ٧٠٠،  

  ٩٤٥، ٦٩٣، ٦٩٠ ،٤٢٧، ٤١٢  شبيب بن الربصاء
عـامر بـن عمـرو      = الشنفرى  
  األزدي

٢٨٥ ،٢٤٣، ٢٢٦، ١٣٧، ١٣٣، ٨٧ ،
٦٢٥، ٦٠٦ ،٦٠٣ ،٥١٥، ٤٩٧ ،٢٨٦ ،

٨٦٤ ،٨٤٥، ٧٢٢ ،٧٠٨ ،٦٣٢  
  ٧٩٥  صفية الباهلية

  ٧١٦، ٦٥٤، ٥٠٤، ٣٩٥  ضمرة بن ضمرة النهشلي
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٣١

  رقم الصفحة  العلَم
  ٣٦  طرفة بن العبد

  ٧٩٤  الطفيل بن مالك الغنوي
  ٦٣٣، ٥٣٣، ٥٢٩، ٤٩٠، ٢٢٥، ١٤٨  عامر بن الطفيل

  ٤٦  عباس حممود العقاد
، ٥٩١، ٥٧٦، ٥٦٥، ٥٥٦، ٩٣، ٧٢  عبداهللا بن سلمة الغامدي

٦٨٩،٦٩٤، ٦٧٢، ٦٥٧، ٦٤٩، ٦٢١ ،
٨٥٢، ٨٤٨، ٧٠٩  

  ٤٦  عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه
  ٦٤١،٩٤١، ٢٤٩  عبداهللا بن عنمة الضيب

  ٢٩  أبو جعفر املنصور= عبداهللا بن حممد 
، ١٢٣، ١١٦، ١١٤، ١٠١، ٩٩، ٨١  يزيد بن عمرو= عبدة بن الطبيب

٥٥٨، ٥٤٣، ٤١٨، ٢٢٣، ١٧٨، ١٦٦ ،
٦٥٩، ٦٥٧، ٦٤٥، ٦٠٥ ،٥٩٤، ٥٦٣ ،
٦٩٨، ٦٩٦، ٦٨٠، ٦٧٠، ٦٦٦، ٦٦٠ ،
٨٠١، ٧٢٧، ٧٢٦ ،٧٢٣، ٧١٥، ٧٠٢  

  ٩٤٠، ٦٧٠ ،٦٦٨، ٦٠٦ ،٥١٣، ٤٠٦   قيس بن خفاف الربمجيعب
  ٣٨ ،١١  عبدالسالم هارون
  ٤٧  عبد القادر القط

  ٤٣  عبدالقاهر اجلرجاين
  ٧٢٦ ،٥٨٩، ٢٢٦ ،١٢٦  عبداملسيح بن عسلة
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٣٢

  رقم الصفحة  العلَم
  ١١٥  عبدامللك بن مروان األموي

  ٨٤٦، ٧٩٩، ٧٤١ ،٧٣٤، ٥٤٠ ،٥٣٢، ٣٩٤  عبد يغوث احلارثي
  ٧٩١  عدي بن الرقاع

 ،٢١٢، ٢١٠، ١٦٣، ١٠٠، ٩٩ ،٧٤  علقمة بن عبدة الفحل
٢٤٣، ٢٤٢ ، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢١٥، ٢١٣ ،
٥٥٥، ٥٣٨، ٥١٣ ،٤٣٣ ،٤١٥ ،٢٨٥ ،
٦٧٧ ،٦٤٦، ٦٤٢ ،٥٨٥، ٥٧٩، ٥٦٤ ،
٧٢٨، ٧٢١ ،٧٢١، ٧١٠، ٦٩٧ ،٦٤٩ ،

٨٦٠ ، ٧٩٠ ،٧٨٣، ٧٥٠، ٧٣٤  
  ٩٢٨  العلوي الثائر  على املنصور

  ١١  علي أمحد عالم
  ١٦٣،١٦٤، ١٦٢، ١٦٠، ٥٣، ٥٢، ٤٤  علي البطل

  ١٢  علي مصطفى صبيح
  ٢٩٧  عمر بن أيب ربيعة
  ٧٩١، ٧٩٠ ،٧٠٩، ٦٤٨ ،١٦٨ ،٢٢٨ ،١٦٨  عمرية بن جعل

  ،٢٤٩ ،١٨٥، ١٤٢ ،١٣٩  عمرو بن األهتم التميمي
، ٦٣٨ ،٦٢١ ،٥٣٩ ،٤١٠، ٤٠٨، ١٣٨  عوق بن األحوص

٧٠٣، ٦١٨، ٦٥٥، ٦٥٤  
 ،٤٧١، ٤٦٧، ٤٥٤،  ٤٥١، ٤٤٨، ٤٢٨، ٣٦١  عوف بن عطية اخلرع

٦٣٧، ٦٣٣، ٦٣٠، ٥٧٣، ٥٦٨، ٥٥٦، ٥٢٣ ،
٨٥٩ ،٧٢٧، ٧٠٢، ٦٨٨، ٦٧٨، ٦٦٩  
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٣٣

  رقم الصفحة  العلَم
  ١٣  )الدكتور(فايز الداية 

  ٣٧  )الدكتور(فخر الدين قباوة 
  ١٥٦  )احلارث بن سعيد(أبو فراس احلمداين 

  ٣٧ ،٣٤، ٣٣  القاسم بن حممد األنباري
  ١٠٧  القاضي اجلرجاين

  ١٤٤  عبداهللا بن مسلم= ابن قتيبة 
، ٥١٩، ٥١٧، ٥١٠، ٥٠٠ ،٣٩٨، ٣٥٤  صيفي=أبو قيس بن األسلت 

٨٦٢، ٧٢٤، ٦٨٣، ٥٢٠  
هبرية بن عبـدمناف    = الكلحبة  

  العرين
٧٢٤،٧٥٤، ٥٢٣، ٤٩٤، ٤٦٤، ٢٢٢  

  ٦٠  كلوديل
متمم بن نويرة التميمي رضي اهللا      

  عنه
٢٠٧، ١٦٩، ١٦٥، ١٤٢، ١١٣، ٩٥ ،
٤١٧، ٤١٢، ٤٠٢، ٢٣١، ٢١٦، ٢١١ ،
٦٣٩، ٦٣٠، ٦٠٨، ٦٠٠، ٥٥٩، ٥٣٨ ،
٦٩٨، ٦٩٠، ٦٧٠، ٦٦٤، ٦٥٠، ٦٤٢ ،
٨١٨، ٧٩٧، ٧٧٨، ٧٢٣، ٧٠٥، ٦٩٩ ،

٩٣٨، ٨٤٧، ٨٢٨، ٨٢٠، ٨١٩  
  ٨٥٧، ٧٩٦، ١٥٦  أمحد بن احلسني=املتنيب 

، ٥٨١، ٥٤١، ٤٠٧، ٢٣٥، ٢١١، ٧٥  عائذ مب حمصن=املثقب العبدي 
٧٣٠، ٧٢٥، ٦٨١، ٦٧٤، ٦٦٧، ٥٨٣ ،
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٣٤

  رقم الصفحة  العلَم
٩٢٨، ٧٤١، ٧٣٢، ٧٣١  

  ١٣٣  ابن األعرايب= حممد بن زياد 
  ٥٦  حممود سامي البارودي
  ١٢  الدكتور= حممود عباس عبدالواحد 
  ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٥  حمرز بن املكعرب الضيب

، ٥٧١، ٢٢١، ٢١٩، ١٥٢، ١٠٨، ١٠٤  املخبل السعدي
٦٩١، ٦٩٠، ٦٨٨، ٦٧٢، ٦٠٣، ٥٩٧ ،

٨١٩، ٧٧٠،٨١٨، ٧٢١، ٧١٤،٧٢٠ ،
٩٤٠، ٨٢٠  

، ١٦٥، ١٢٩، ١٠٣، ١٠١، ٩٢، ٩١، ٦٨  رار بن منقذ التميميامل
٢٤٦، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨ ،

٥٦٨، ٥١٦، ٥٥٥، ٤٧٩، ٤٢٩، ٢٥٨،٤١٠ ،
٧٣١، ٧١٩، ٦٨٨، ٦٧٩، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٥٨ ،
٨٦٩، ٧٨٠،٨٤٨،٨٥٤، ٧٧٩، ٧٦٢، ٧٥٧ ،

٩٤٣، ٩٤٢، ٨٧٠،٩٣١  
  ٣٦٦  مرة بن مهام
، ٥٧٤، ٥٥١، ٥٤٦، ٢٤٨،٤٠١، ٢١٧  ربيعة بن سفيان= املرقش األصغر

٦٧٩، ٦٤٩،  
، ٢٣٦،٢٤٦، ٢٢٩، ٢١٩، ٢١٢، ٨٣  عمرو بن سعد= البمرقش األكرب

٥٢٤، ٤٧٦، ٤٥٢، ٤١٦، ٢٤٨،٤٠٠ ،
٧٠٧، ٦٩٦، ٥٧٢، ٥٦٧، ٥٦٠، ٥٤٦، 
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  فهرس األعالم_الفهارس العامة
 

١٠٣٥

  رقم الصفحة  العلَم
٩٣٢، ٩٢٩ ،٨٨٩، ٨٨٢ ،٧٥٤، ٧١٥،  

، ٢٠٤، ١٩٧، ١٥٢، ١٣٤، ١٢٩ ،١٠٠، ٧٧  مزرد بن ضرار الذبياين
٤٩٥ ،٢٨٥، ٢٦٨، ٢٤٧، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢٧ ،
٦٢٠ ،٥٩٣، ٥٦٢، ٥٥٥، ٥١٧، ٥٠٨ ،٥٠٠، 
٦٧٨ ،٦٧٢ ،٦٧٠ ،٦٦٩، ٦٦٠ ،٦٥٨، ٦٤٤ ،

٧١٢، ٧٠٠، ٦٩٤ ،٦٩٣، ٦٨٩، ٦٨٨ ،
٨٤٧ ،٨٣٩ ،٧٢٤،٧٧٩  

، ٦٥٤، ٦٣٩، ٦٣٠، ٢٤٠، ١٧٧، ٣١  املسيب بن علس
٦٩٨، ٦٩٧، ٦٩٦، ٦٧٧، ٦٧٥، ٦٧٣ ،

٧٣٠، ٧٢٦، ٧١٦، ٧٠١  
، ٧١١، ٦٣٤، ٥٧٠، ٤٠٩، ٤٠٤، ١٢٨  معود احلكماء= معاوية بن مالك 

٨٤٤، ٧٩٥  
  ٣١، ٢٩  املفضل الضيب
  ٦٦٠، ٦٢٨ ،٥٢٢  مقاس العائذي
  ٨٦٣، ٦٦٢، ٦٢٩، ٦٠٧، ٥٩٨، ٥٧٧، ٤٧٢  شأس بن ار= املمزق العبدي 

عبـداهللا بـن حممـد      = املنصور  
  اخلليفة أبو جعفر= العباسي

٣١ ،٢٩  

= حممد بـن عبـداهللا      = املهدي  
  اخلليفة العباسي

٣٢، ٣١، ٣٠  

  ١١  مي يوسف خليف
  ١٥٣  زياد بن معاوية الشاعر= النابغة الذبياين
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٣٦

  رقم الصفحة  العلَم
  ٣٢  حممد بن إسحاق= ابن الندمي 

  ٤٤  ابن األثري= نصر اهللا بن حممد الشيباين 
  ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ٥٢، ٤٤  نصرت عبدالرمحن

  ٥٥  نعيم اليايف
  ١٥٤  النويري

  ٣٧  التربيزي= حيىي بن علي  الشيباين 
  ٧٢١، ٤٦٨، ٣٨٦  يزيد بن خذاق الشين
  ٥٠٣  يزيد بن سنان املري

  ٣٧  يغقوب اليل
  ٥٤٧  رجل يهودي
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  فهرس القوافي
  
  

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٥٥  عوف بن األحوص  احلجاُء  ...وال آيت لكم
  ٦٣٨  =  والُء  ...فهل لك يف 
  ٦٨٢  =  الشواُء  وقد شجيت
  ٨٨٢  املرقش األكرب  نسائها  ...ياخول ما 

  ٨٨٢، ٦٤٧  =  مطواِئها  ...مبحالة 
  ٨٨٢، ٤٥٢  =  أعداِئها  ...هال سألت 
  ٨٨٢، ٧٨٢، ٤٥٢  =  لواِئها  ...هاولنحن أكثر
  ٥٠٧  ثعلبة بن عمرو  بوال يؤ  ...فأقسم باهللا 
  ٦٤٨  ثعلبة  ال يؤوب  ....وإن يلقِني

  ٤٨٥  احلصني بن احلمام  يذهبا  ...ياأخوينا من 
  ٣٦٧  مرة بن مهام  مشذبا  ...لبعثت 

  ٦٧٤، ٤٩٨  عمرو بن مرثد  املذهبا  ...وترى الذي 
  ٤١٤  بن مقرومربيعة   املرعبا  وأضياف ليل

  ٧٣٠، ٣٩٦  =  أصهبا  ... وواردة 
  ٧٢٦  =  لغبا  ...فلما اجنلى 
  ٧٣٣  =  مرقبا  ...ومربأة
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٣٨

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٥٧  =  مقشبا  ...فما انصرفت

  ٥٤١  =  مصحبا  وقاظ ابن حصن
  ٨٤٤  معاوية بن مالك  شابا  ...أجد القلب 
  ٥٧٠  =  الركابا  ....فإنّ هلا

  ١٢٩  =  صيابا  ....فإن تك 
  ٧٩٦  =  اباارت  ...رأيت الصدع

  ٧١١  =  العصابا  ....يهر معاشر 
  ٧٥٣، ٤٤٧  معاوية بن مالك  غضابا  ...إذا نزل

  ٦٥١  بشر بن عمرو  ألعبا  ...وإذا هم 
  ٤٧٩  =  تذهبا  ..غلبت مساحتهم 
  ٤٧٩  =  يركبا  ...وترى الذي

  ١٠٩  احلرث بن ظامل  انتسابا  ...سفهنا باتباع 
  ٧٩٤  الطفيل الغنوي  كوكب  .....جنوم
  ٢٧٤  "جممهول"يهودي   تعجب  ...ة احلذر سالرب
  ٧٩٦  الْمتنبي  كعاب  ....عمرو

  ٥٧٤  األخنس التغليب  صالب  ...ظللت ا
  ٧٠٨، ٦٣٢، ٤٤٢  =  أصاحب  ...وقد عشت 

  ٧٩٤  أبو الطّمحان القيِني  كواكبه  ....جنوم
  ٤٥٠  =  هو غالب  ...وحنن أناس 

  ٤٥٠  =  ذوائب  .....أراى
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٣٩

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧١٧، ٤٧٣  =  زرائبال  ...ترى رائدات 

  ٨٦٣  =  بزشوا  ...فيغبقن أحالباً 
  ٤٨٣  =  جانب  ...لكل أناس 

  ٥١٩، ٢٢٩  =  الكواكب  ...جبأواء مجهور 
  ٦٤٢  عبداهللا بن عنمة الضيب  مكروب  ...فازجر محارك 

  ٦٥٥، ٦٢٢  =  عرقوب  وال يكونن كمجرى 
  ٨٤٨  عبداهللا بن سلمةالغامدي  ال أحوب  ...ومل أر مثل 

  ٥٥٧  =  قريب  ...ما أا على 
  ٦٥٧  =  ندوب  ...ولوال ما 

  ٦٨٩، ٩٣  =  الرطيب  ...نات خمر بكأن 
  ٩٦٤  =  سبوب  ...وناجية بعثت 

  ٦٥٠  =  الكعوب  ...فغادرت القناة 
  ٥٠٧، ٢٨٥  علقمة الفحل  يؤوب  ...إذ غاب

  ٥٥٥  =  طبيب  ...فإن تسألوين 
  ٦٩٤  =  سبوب  تتبع أفياء
  ٨٦٠  =  وبعل  ...هداين إليك

  ٧٨٣  =  يصوب  ولست إلنسي
  ٥١٣  =  ورسوب  ...مظاهر سربايل 
  ٢٣٨  =  جنوب  ...ختشخش أبدان 

  ١٠٠  =   عتيب  ...كأن رجال 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٤٠

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧٥٠، ٦٤٢  =  سليب  ...رغا فوقهم

  ٧٥٠، ٧٣٤  =  دبيب  ...كأم صابت 
  ٥٣٨  =  ندوب  ... وأنت الذي 

  ٤٨٣  س بن شريقناألخ  جانب  .....لكلّ
  ٥٦٠  املرقش األكرب  خضاا  عنهل يرج

  ٦٨٩            =  صؤابها  رأت أقحوان
  ٧٤٧  بشر بن أيب خازم  حبيبها  ...أمل ياا 

  ٧٣٢، ٦٣٥            =  يستشيبها  رأتين كأفحوص
  ٧٠٤            =       جنوبها  فلما رأونا
  ٤٦١            =  خطيبها  ...وكنا إذا 
، ٧١٦، ٥٢٦، ٤٦٢        =      عكوبها  ...نقلناهم 

٨٦٢  
  ٧٧٢، ٥٤٢، ٤٦٢            =  عجوبها  ...بين عامر 

  ٦٢٧، ٥٥٤، ١٩٤، ٩٠  سالمة بن جندل  غري مطلوب  ....أودى الشباب 
  ٧٠٣  =  اجلالبيِب  ...وجتري السواك 

  ٦٣٧، ٢٢٥  =  ترجيِب  ....والعاديات 
  ٣٨٨  سالمة بن جندل  مربوِب  ...ليس بأسفى 
  ٦٥٠، ٢٢٥  =   خمضوِب  يرقى الدسيع
  ٨٧٢  =  حمروِب  ...كم من فقري 

  ٥٠٢  =  تذبيِب  ...مهت معد 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٤١

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٠٢، ١٢٢  =  لليعاسيب  ...زرقاً أسنتها 
  ٦٧٩، ٥٠٢  =  مطلوِب   ...فلكأا بأ
  ٤٧٨  =  جمدوب  ....كنا حنن
  ٤٤٧    اللّوب  .....حتى

  ٤٦٥  =  مشبوِب  إين وجدت
  ٦٢٢، ٢٧١، ١٨٨  =  خروِب  ....أمست أمامة 
  ٥١٣، ٢٧١، ١٨٨  =  يتعذيِب  ...مرت براكب 

  ٧٢٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٨٦  =  غري مقروب  ...أما إذا 
  ٢٧٢، ١٤٤  =  الذيب  ...وإن يكن 

  ٢٧٢  =  جتنيب  ...ملا رأت إبلي 
  ٥٤٤، ٢٧٢، ١٨٩  =  يِبتغري  ...فإن تقري 

  ٧٨١  =  فاللوِب  ...كأن راعينا 
  ١٣٣  =  جلِت  ...حتل مبنجاة 

  ٨٦٤  =  فولت  ....ِنييبع
  ٨٧  =  تبلِت  ...كأن هلا 

  ١٣٧  =  ظلِت  ...إذا هو أمسى 
  ٨٦٤، ٧٦١، ٢٨٦، ١٣٧  =  جنِت  ...فدقت وجلت

  ٨٤٥، ٢٤٤  =  طلِت  ...فبتنا كأن 
  ٥١٥  =  ويِشمِت  ...وباضعة 

  ٧٢٣  =  املتلفِت  ...وتأيت العدي 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٤٢

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧٥٨، ٤٩٧  ىالشنفر  سلِت  ...إذا فزعوا 

  ٧٨٥، ٤٩٧  =  املنعِت  ...حسام 
  ٧٠٨، ٤٩٧، ٢٢٧  =  علِت  ...ها ترا

  ٦٣٢  =  أزلِت  ...جزينا سالمان 
  ٦٠٣  =  محيت  ...ولو مل أرم 
  ٥٤٣، ٤٠٩  احلارث بن حلزة اليشكري  عاجلُ  ... قلت لعمرو

  ٦٠٥، ٤٠٩  =  الناتج  ..ال تكسع الشول 
  ٥٥٢  =  مل يتعرِج  ...طرق اخليال 

  ٥٩٦، ١١٥  =  مسحِج  ... ومدامة قرعتها 
  ٧٣٣  احلارث بن حلزة اليشكري  بالعوسِج   ...فكأن آللئ
  ٤٥٥  =  األهوج  ...ولئن سألت 

  ٢٣٧  =  املشرِج  ...وحسبت وقع 
  ٤٧٦، ٨٤  =  العرفِج  ....وإذا اللقاح 

  ٦٩٣  شبيب بن الربصاء  فيعيج  ...فإن تك هند 
  ٦٩٠  =  فروج  ...هلا ربذات 

  ٤١٣  =  خروج  ...وقد علمت 
  ٩٤٦، ٤٢٧  =  نضيج  وإين ألغلي

  ٤١٣  جبيهاء األشجعي  القراوح  ...وويلمها كانت 
  ٧٨٢  =  كاحلُ  ...ولو أا 

  ٥٧٤  =  تروحوا  ...أمن رسم 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٤٣

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٥١، ٥٤٧  املرقش األصغر  متزحزح  أمن بنت عجالن

  ٦٤٩  =  تقدح  ....وما قهوة 
  ٨٧٩  =  البيدا  ...وجسرة 

  ٨٧٩  =  صيخودا  ...كلفتها فرأت 
  ٧١٦  ضمرة بن ضمرة  طوارد  مشاطيط
  ٦٥٤، ٥٠٥  =  جاسد  ...وقرن 

  ٤١٣  =  الروافد  وطارق ليٍل
  ٢٤٦  =  رقود  ...حواليها مهاً 

  ٢٤٦  =  ترود  ...نواعم 
  ٨١٣  امرأة حنفية  يزيد  ...أال هلك ابن 
  ٦٣٤، ٤١٠  معاوية بن مالك  مكدود  ...بل ال نقول 
  ٤٠٤  =  ووفود  ...قالت مسية 

  ٢٤٩   عنمة الضيبعبد اهللا بن  صفادها  ...بأيديهم قرح 
  ٧٣١  املثقب العبدي  ورودها  ...الك منها 
  ٦٨١  =  سعودها  ...رأيت زناد 

٦٨١  =  دوهاعم  .....وأي  
  ٧٨٣  =  يقودها  ...ولو علم اهللا

  ٧٣٢  =  طريدها  ......هلا فرط 
  ٦٨١  =  خدودها  ...وأمكن أطراف 

  ٤٦٨  يزيد بن اخلذاق  حرد  ....فإذا بدا 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٤٤

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٤٩١  عامر بن الطفيل  دضرغ  ...فألنعينكم 

  ١٥٣  النابغة  الثمد  ...احكم كحكم 
  ١٨٤  طرفة  هندامل  ...وظلم 

  ٤١٦  سنان بن أيب حارثة  راد  ...وقد يسرت 
، ٦٤١، ٦٢٤، ٧٧  د بن ضراررمز  احلوافد  ...معاهد ترعى 

٧٣٩  
  ٦٩٥  =  اجلالميِد  ...وعاال وعاما

  ٦٦٢  =  الرغائِد  ... أزرع بن ثوب 
  ٦٥٩  =  ئِدادالق  ...وأصبح 

  ٨٤٧  =  ذو خالِد  ...فيا آل ثوٍب
  ٨٨٠  =  القواعِد  ...جربن فما 
  ٩٣٩، ٦٧٨  =  ماجِد  ...فيا هلفى
  ٦٦٩  =  املترائِد  مصاليت

  ٦٩٨  =  اجلدائِد  ...ولكنها يف 
  ٦٢٠  =  كاخلرائِد  ...أتذهب من 

  ١٩٦  األسود بن يعفر  وسادي  ...نام اخللي 
  ٦٠٢  =  ذي األعواِد  ....ولقد علمت 

  ٦٢٦، ٦٠٢  =  سوادي  ...إن املنية 
  ٥٥٩، ٤٣٢  =  أجالدي  ...إما تريين 

  ٥٥٤، ٤٣٣  =  غوادي  ...ولقد هلوت
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٤٥

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٢٢٠  =  األرفاِد  والبيض متشي

  ٧٣٠، ٢١٩  =  مجاِد  ....والبيض
  ٢١٩  =  األكباِد  ...ينطقن معروفاً 
  ٧٤٦  =  الرواِد  ولقد غدوت

  ١٥١  =  اإليراِد  ...يشوي لنا 
  ٥٨٥، ٤٣٣  =  مجاِد  ...ولقد تلوت 
  ٦٠٣  =  بفساِد  فإذا وذلك
  ٥٥٦، ٤٣٠  املرار التميمي  كرب  ...عجب خولة

  ٥٦٠، ٤٣٢  =  غري غمر  ...إن ترى 
  ٤٣٠، ٢٤٧  =  ِغر  ...للت وبايل عوت

  ٥٣٠    قاتر  ....جنوت
  ٨١٨  =  مثر  وتبطنت جموداً

  ٧٦٢  =  مل يتغر  ... قارح قد 
  ٨٥٤، ٨١٩، ٦٨  =  طمر  ...شندف أشدف

  ١٠٤  =  املستعر  ... فإذا هجناه 
  ٨١٩  =  منكدر  ...وكأنا كلما 
  ٨٥٨، ٤٣٠  =  جسر  ...ولقد مترح 

  ٦٦٦  =  وغر  ... كم ترى من 
  ٩١  =  النذر  ....وعظيم امللِك 
  ٦٩١  =  مسمهر  ...ويرى دوين 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٤٦

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٨١٦-٨١٥، ٦٩١  =  وكثر  فأنا من خند

  ٨٦٩، ٨١٥، ٤١١  =  غري عقر  ... أعرف احلق 
  ٢٥٨  =  =عبقر   ....هل عرفت 
  ٥٦٨، ٢٥٨  =  وحي الزبر  ...ونرى منها 

  ٧٧٠، ٢٢٠  =  مقشعر  ...قد نرى البيض 
  ٢٢١  =  املزخمر  ...قطف املشي 

  ٨٧١، ٧٣١  داملرا  غري مرْ  ...يتزاورن كتقطاء
  ٨٨٠، ٢١٨  =  اخلمر  ...وهوى القلب 
  ٦٧٩  =  كالضفر  ...جعدة فرعاء 
  ٨٨٠  =  رْغ  ...شاذخ غرا 

  ٧١٩  =  السمر  ... وهلا عينا 
  ٦٨٨، ٣٠٦  =   ذا أشر  ...وإذا تضحك 

  ٦٥٨، ٢٣٩  =  خصر  ...لو تطعمت به 
  ٨٤٨  =  ضفر  ...يبهض املفضل

  ٢٤٧  =  قصر  ...فهي خذواء
  ٢٤٢  =  العمر  عبق العنرب

وهي لو يعصر  ٧٨١، ٢٤٢  =  تنعصر  
  ٩٢  =  أو تذر  ...صورة الشمس
  ٦٤٠، ١٦٥  =  ساق حر  رما أنا الده
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٤٧

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٢٤  املرقش األكرب  بصر  ... أتتين لسان 

  ٢٣٠  =  السحر  ...بأن بين 
  ٢٤٨  =  غب املطر  ...وآخر شاٍص 
 ٥٦٨  عوف بن عطية  قفارا  ...أمن آل مي  
  ٦٥٧، ٦٣٠، ٥٧٣  =  سرارا  ...وقفت ا

  ٥٥٦، ٤٢٨  =  معارا  ...وقالت كبيشة 
  ٦٣٣، ٤٢٨  =  القتارا  ...فما زادين 
  ٨٥٩  عوف بن عطية  اليسارا  أحىي اخلليل
٤٥١  =  الصفارا  ...غزونا العدو  
  ٦٣٧، ٤٥١  =  طارا  ...نؤم البالد

  ٤٧١  =  الدبارا  ...تشق احلزايب
  ٦٧٨  =  مغارا  ...ولو أدركتهم 
  ٧٢٠  =  نوارا  ...ولكنه جل يف 
  ٦٦٩  =  وقارا  ...فكل قبائلهم 

  ٦٣٥  العائذيمقاس   احلوافرا  ...أوىل فأوىل 
  ٦٢٨  =  األياصرا  ...تذكرت اخليل
  ٦٦١  =  نواخرا  ...فدى ألناٍس 

  ٥٢٢  =  ساعرا  ...فإن بين 
  ٧٩٥  أبو متام  درالب  ....كأن

  ٦٨٩  =  قطار  ...يفلجن الشفاه 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٤٨

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧٢١  =  الصوار  ...أراقب يف 
  ٢٥٣  =  ائتمار  ...وملا أن

  ٧١٤  =  احلمار  ...وقد ضمزت 
  ٧١٣  =  يعار  ...وأما أشجع 
  ٧٣٦  =  اصفرار  ...مهارشة العنان

  ٧٣٢  =  العذار  ...كأين بني 
  ٦٤١  =  معاذ  .....وجدنا

  ٦٧٩  =  مغار  ...كأن سراته 
  ٢٢٤  =  مخار  ...يظل يعارض 

  ٧٢٧  عوف بن األحوص  فاجر  ...وملا دنونا 
  ٦٥٤  =  سامر  ...حبت دوم
  ٥٣٦  احلارث بن وعلة  الدوابر  ...فدى لكما 

  ٧٤٤، ٥٣٦  =  كاسر  ...وت جناًء جن
  ٧٣٠  =  متواتر  ...كانا وقد 
  ٥٨٦  عمرو بن األهتم  الستور  ...كأن على 
  ٤٠٤  =  خري  ...وأن اد 

  ٤١٤، ١٣٩  =  كور  ...وجاري ال 
  ٦٥٤  =  جدير  ...فإن رفعوا 
  ٤٠٣  =  احلرور  ...وكائن من 

  ٦٥٩، ٤٠٣  =  قدير  ولو أين أشاء
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٤٩

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٤٠٣  =  واحلرير  ...والعبين على 
  ٤١٠  عوف بن األحوص  ستورها  ...ومستنبح يغشى

  ٦٣٤، ١٣٩  =  يستعريها  ...فال تسأليين 
  ٦٢١  =  يزورها  ...ترى أن 

  ٤٠٩  =  عقريها  ...إذا الشول 
  ٧٠٣  =  استثريها  ...وإين لتراك 
  ٤٧٣  راشد بن شهاب  إىل عمرو  ... فال حتسبنا 
  ٦٥٢  فيلعامر بن الط  املشهِر  ...وقد علم 

  ٥٣٤  =  ويعذِر  ...وأنبأته 
  ٢٢٥  =  املسِري  ...ومارمت حىت 
  ٥٠٤، ٤٩٣  رجل من عبد القيس  ووتري  ...وملا أن رأيت 
  ٦٨٨، ٦٢٣  عوف بن عطية  كالعنقِر  ...ولنعم فتيان 

  ٥٣٩  =  أيصِر  ...ومكبل يفدى 
  ٤٦٧  =  باملستمطِر  ...وحتل أحياء 
  ٧٠٢، ٦٤٨  =  دفاع حبِر  ...أمل تر أننا

  ٤٥٤  =  جلود منِر  ...ونلبس للعدو 
  ٤٤٨  =  بكِر  ...ونرعى مارعينا 

  ٦٠٦  ىالشنفر  أم عامِر  ...التقربوين 
  ١٤١  سلمة بن اخلرشب  حاضر  ...فإن بين ذبيان 

  ٣٨٨، ١٧٥  =  األواصِر  ...يسدون أبواب 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٥٠

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٤٤٨  =  ساجِر  ...وأمسوا حالالً 

  ٥٣٠، ١٤٨  =  قاتِر  ...جنوت جناًء 
  ١٤٩  =  كافِر  ...ا فأثن عليه

  ٦٣٣  =  مظائر  بذلت املخاض
  ٦٣٥  =  اهلواجر  مقرن أفراٍس

  ٩٠  =  طائر  ....هاأن وفل
  ٦٨٠، ١٢١  =  وحازر  ..هرقن بساحوٍق 
  ٨٧٢  ثعلبة بن صعري  باكِر   ...هل عند عمرة 

  ٧٣٦  =  ضامِر  ...وإذا خليك 
  ٨٥٦، ٧٦٦، ٧٢٨  =  نافِر  ...وكأنّ عيبتها 
  ٧٦٦، ٦٦٥  =  اآلبِر  يربى لرائحة

  ٧٦٦، ٧١٠  =  احلادِر  ..طرفت مراودها 
  ٧٦٦، ٦٢١، ٧٧  =  احلاسِر  ...فبنت عليه 

  ٤١٦، ٢٥٦  =   مآثِر  ...أمسي ما 
  ٧٣٦  =  ضامِر  ...ومغرية سوم 

  ٦٩٥  =  عاتِر  ...تئق كجلمود 
  ٤٣٩  =  هاتِر  ...ولرب خصم
  ٣٨٦  يزيد بن اخلذاق  الشموسا  ...أال هل أتاها 

  ٧٢١، ٣٨٦  =  وسان خ  ...فآضت 
زل ضنٍك ومن...  ٤٠٠  املرقش األكرب  آنس  
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٥١

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٢٣٦  =  النواقس  ...وتسمع تزقاًء 

  ٦٥٥  =  العوانس  .وتصبح كالدوداة 
  ٦٢١، ٤٢٢  =  آنس  ...وقدر ترى 
  ٦٢٩  =  عابس  ...وملا أضأنا 

  ٧٠٢  =  امسغت  ...وأعرض أعالم 
  ٥٦٥  احلارث بن حلزة  رِسفال  ...ملن الديار 

  ٥٦٦  =  كالشمِس  ...شيء فيها ال 
  ٥٧٥  =  ذا حدِس  ...فحبست فيها 

  ٥٧٥  =  خنِس  ...أمني إىل 
  ٦٤٥  =  شأِس  ...خذٍم نقائلها 

  ٥٦٥  عبد اهللا بن سلمة الغامدي  أنيِس  ...ملن الديار 
 ٦٢١، ٥٧٦، ١٧٢  =  عروِس  ...وكأمنا جر  
  ٥٧٦، ٢٧٢  =  ضروِس  ...فتعد عنها 

  ٥٩١  =  املغروِس  ...ولقد غدوت 
  ،٥٩١  =  ضريِس  ..متقارب الثفنات 

  ٦٤٤، ٥٩١  =  يبيِس  ...تعلى عليه 
  ٥٩١  =  سلوِس  .فتراه كاملشعوف 

  ٥٩١  =  عروِس  ...فنرعته وكأن 
  ٨٤٩  =  نقريِس  ...ولقد أصاحب 

  ٧٠٩  =  النطيس  ...ولقد أداوي 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٥٢

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٧٧  سويد بن أيب كاهل  ماتسع  ...بسطت رابعة 

  ٢١٧  =   سطع  ...حرة جتلو 
  ٨٤٩  =  خدع  ...أبيض اللون 
  ٢١٧  =  ارتفع   ...متنح املرآة 

  ٥٤٦  =   قدع  ...هيج الشوق 
  ٧١٧  =  التبع  ...يسحب الليل 

  ٨٥١، ٧١٢  =  انقشع  ...ويزجيها 
  ٦٣٩  =   الريع  ...فدعاين 

  ١٦٨  =  ملع  ...كم قطعنا 
  ٦٢٥  =  زعقال  ...وفالة 

  ٦٧٢  =  شجع  ...فركبناها 
  ٧٣٠، ٦٤٦  =  الشرع  ...يدرعن 

  ٨٥١، ٤٧٥  =  مستمع   ...من بين بكر 
  ٥٤٩  =  امتنع  ....آنس

  ٦٢٨، ٤٧٥  =   مل جتع  ...وإذا هبت 
  ٥٩٢  =  سفع  ...فكأين إذ 

  ٦٩٩  =  ما ينتزع  ويراين كالشجا
  ٩٣٩، ٦٦١، ٦٤٦  =  يدرع  ...بئس ما جيمع 

  ٥٦٣٦٩٧، ١٢٥  =  املطَّلع  ...مقعياً 
  ١٢٧  =  جلمعا  ...وعدو 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٥٣

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧٠١  =  القرع  ...وأتاين صاحب 

  ٩٤٧  السفَّاح الريبوعي  مطاع  ...صلَّى على 
  ٧١١  =  مطاع  ...أم عبيد اهللا 
  ٧٣٥  =  الشجاع  ...جيمع حلماً 

  ٧٢٧  =  السباع  ....يعدو فال 
  ٨٣١  =  راع  ...من يك 
  ٥٣٢  الكلحبة  بلقعاً  ...فإن تنج 

  ٤٩٤  =  أمجعا  ...ونادى منادي 
  ٦٩١، ٤٩٤  =  املرتعا  ...كأنّ 

  ٧٥٤، ٥١٧  =  إصبعا  ...فأدرك إبقاء 
  ٥٥٧  ذو اإلصبع  وال ورعا  ...إن تزعما 

  ٦٧٤  =  فانصدعا  ...أجعل مايل 
  ١٤٣  =  معا  ...إما ترى 

  ٢٥٠  =  والتبعا  ....مث كساها 
  ٦٧٠  متمم بن نويرة  مطمعا  ...تراه كصدر 

  ٤٢٢  =  املرفَّعا  ... فعيين 
  ٥٣٨، ٤١٢  =  عاتكن   ...وضيف
  ٧٩٠، ٢١٦  =  تضوعا  ...وأرملة 

  ٦٥١  =  تضجعا  ...إذا جرد 
  ٤٢٧  =  يتمزعا  ...وإن شهد 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٥٤

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٨١١-٨١٠  =  وتبعا  ...وعشنا 

  ٦٤١، ١٦٦  =  يتصدعا  ...وكنا كندماين 
  ٤٠٢  =  أفرعا  ...تقول ابنة 
  ٢٣١، ٩٥  =  ومصرعا  ...وماوجد 
  ٥٥٨  لطبيبعبدة بن ا  مستمتع  ...أبين إين 

  ٦٠٥  =  أربع  ...فلئن هلكت
  ٧٣٣، ٦٥٧، ١٢٣  =  املنقع  ...واعصوا 
  ١٢٤  =  ينشع  ...ال تأمنوا 

  ٧٣٧، ١١٦، ٨١  =  متزع  ...قوم 
  ٦٩٨  =  املطلع  ...وثنية من 

  ٤٤٠، ١١٧  =  أشنع  ...ومقام خصم 
  ٦٢٣، ٤٤٠  =  مرضع  ...فرجعتهم 

  ٦٠٩  =  شرجع  ...ولقد علمت 
  ٢١٢  متمم بن نويرة  املزمع   ...ولقد قطعت

  ٢١٢  =  وتودع  ...قاظت 
  ٧٧٨، ٢١٢  =  املوقع  ...حىت إذا 

  ١١٢  =  جممع  ...قربتها للرحل 
  ٢٠٧  =  ملمع  ...فكأا 

  ٢٠٩  =  مصرع  ...حىت إذا 
  ٧٢٣، ٦٣٠  =  املشرع  ...أهوى ليحمي 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٥٥

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٨١٧، ١١٤  =  جرشع  ...ولقد غدوت 
  ٦٩٠  =  يقدع  ...ضايف السبيب 

  ٣٨٧  =  املوسع  ...داويته 
  ٦٥٤  =  ما يدفع  ...فإذا نراهن 

  ٤١٧  =  زعمن  ...ولقد سبقت 
  ٦٠٧، ١٦٩  =  ختمع  ...ياهلف 

  ٦٩٢  =  اخلروع  ...ولقد ضربت 
  ٦٠٠، ١٧٠  =  أتوجع  ...أفبعد 
  ٦٣٩  =  مجعوا  ...أفنني 

  ٦٣٩  =  تبع  ...وهلن كان 
  ٦٣٩، ٦٠١، ١٤٢  =  يسمعوا  ...فعددت 

  ٦٩٩، ٦٠١  =  املهيع  ...ذهبوا 
  ٨٢٨  =  وجيع  ...أرقت 

  ٦٦٤  =  ودموع  ...إذا عربة 
  ١٦٥  =  وقوع  ...إذا رقأت 

  ٨٢٨، ٦٤٠، ١٦٥  =  صدوع  ...دعون هديالً 
  ٤٢٠  =  ربوع   ...فىت مل 
  ٤٢٠  =  وربيع  ...له تبع 

  ٦٥٠، ٤٢٠  =  وعج  ...بذول ملا 
  ٥٩٩  ذؤيب اهلذيلأبو   ال تدفع  ...ولقد حرصت 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٥٦

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٧٢٥  =  ال تنفع  ...وإذا املنية 
  ٦٩٧، ١٢٦  =  تقرع  ...حىت كأينّ 

  ٨٥٢، ٢٦٤  =  أربع  ...والدهر 
  ٢٦٤، ١٠٦  =  جممع  ...فكأا 

  ٦٥٢، ٢٦٤  =  يصدع  ...وكأن 
  ٦٥٣، ٦٣١، ٢٦٤  =  ال يتتلع  ...فوردن 
  ٨٦٥، ٢٦٤  =  جرشع  ...ه نفنكر
  ٧٠٨  =  عأبر  ...كبا كما ف

  ٧٥٧، ٣٨٧، ٢٤٥  =  اإلصبع  ...قصر الصبوح 
  ٧١٩  =  ال يظلع  ...يعدو به 
  ٥١٣  =  تبع  ...وعليهما 
  ٥٠٦، ٢٢٧  =  أصلع   ...وكالمها 

  ٦٤٥  ربيعة بن مقروم  قناع  ...فإما أمس 
  ٤١٠  =  اليفاع  ويأىب الذم

  ٦٨٢  =  القذاع  ...وخصم يركب 
  ٨٠٢  =  السباع  ...وماٍء 
  ٢٦١  =  التالع  ... الرحل كأنَّ

، ٥٩٥، ٢٦١، ١٧٦  =  املتاع  ... فصبح 
٧٣٦  

، ٥٨٣، ١٧٩، ١٦١  احلادرة  مل يربِع  ...بكرت 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٥٧

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
٨٣٨، ٨١٧  

  ١٦١  =  األتلِع  ...وتصدفت 
  ٦٥٨، ٢٠٥، ١٦١  =  املكرِع  ...وإذا تنازعك 
  ٤٧٤، ٤٥٣  =  ندعي  ...ونقى بآمن 

  ٧١٧، ١٦١  =  املستنقِع  ...بغريض سارية 
  ٢٥٧  =  مترع  ....سميف

  ٧٠٢  =  لألشجِع  ...وخنوض 
  ٤٤٥  =  لألمرِع  ...ونقيم 

  ٧٦٧، ٤٢٥  =  جوِع  ...ومعرض 
  ٨٤٧  =  املضجِع  ...ومناخ غري 
  ٧٩٣  =  للمهجِع  فترى حبيث

  ٥٢٠  أبو قيس بن األسلت  أوجاِع  ...أنكرته 
  ٥٠٩، ٣٩٩  =  بالقاِع  ...أعددت 

  ٥٠١، ٥٠٠، ٣٩٩  =  قطاِع  ...ها حفزأ
  ٥١٨، ٣٩٩  =  قراع  ...صدق حسام 

  ٦٨٣  =  بالصاِع  ...ال نأمل 
  ٧٢٤  =  وأجزاِع  ...كأنهم أسد 

  ٨٦٢  =  الداعي  ...هل أبذل 
  ٨٦٢  =  باعي  ...وأضرب 

  ٥٦٥  بشامة بن الغدير  فالشرِع  ...ملن الديار 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٥٨

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٧٢  =  بالدمِع  ...فوقفت يف 

  ٦٩٠  =  النبِع  ...فوقفت 
  ٨٤  =  الوضع  ...أُنضي 

  ٨٨  =  زِعالن  ...ويدي أصم
  ٦٧٦، ٣٤، ٣١  املسيب بن علس  وداِع  ...أرحلت 

  ٢٧  =  يراِع   ...ومهاً يرف 
  ٦٩٦، ٦٧٥  =  بشراِع  ...وكأن غارا 
  ٦٩٦  =  األضالِع  ...وإذا أطفت 

  ٦٥٣، ٣٥٦  =  صاِع  ...مرحت يداها 
  ١٧٧  =  اجلعجاِع  ...وإذا يج 

  ٧٢٤  =  وقاع  ...وألنت أشجع 
  ٧٨١، ٧٠٠  =  دفاِع  ...نت أجود وأل

  ٧٨١، ٧١٢، ٧٠٠  =  الزراِع  ...وكأنَّ بلق 
  ٦٨٣  =  قطاِع  ...وإذا رماه 

  ٨٥١  سبيع بن اخلطيم  صدوف  ...بانت صدوف 
  ٢٣٣  =  جموف  ...أما ترى 

  ٣٨٢  =  سلوف  ...ولقد شهدت 
  ٥٧٠، ٥٦٦  ثعلبة بن عمرو  فواحف  ....ملن دمن 
  ٦٢٠  ن اخلطيمسبيع ب  زحوف  ...حلت به 

  ٥١٠  ثعلبة بن عمرو  صائف  ...بيضاء 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٥٩

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٠٣  =  يصادف  ...ومطرد 

  ٥٢١، ٣٩٨  =  صارف  ...اد تع
  ٦٤٣، ٥١٤، ٣٩٨  =  فنجا  ...قتال امرئ 

  ٥٨٩  عبد املسيح بن عسلة  ياِفاحل  ...وعازب 
  ٧٢٦، ٢٢٦  =  أصداِف  ...صبحته 

  ٥٨٦  املرقش األكرب  املزالِف  ...دقاق احلضور 
  ٥٨٦  =  املساعِف  ...عن إذا ظ

 ٥٨٧  =  النواصِف  ...فلما تبىن  
  ٤٧٧  =  أظائِف  ...بودك 

  ٦٥٣ ،٤٧٧ ،٤١٦  =  يفباملصا  ...إذا يسروا 
  ٥٤٩  عمرو بن األهتم  يشوق  ...أال طرقت 

  ٧٣٥  =  خفوق  ...جباجة حمزون 
  ٧٥٧، ٦٣٠  =  سروق  ...ذريين 
  ٤٠٩  =  حقوق  ....وإني

  ٤١١، ١٨٦  =  خفوق  ...ومستنبح 
  ٤٠٨  =  مضيق  أضفت

  ٢٤٩، ١٤٢  =  رقيق  ...وبات له 
  ٤٠٦  =  طريق  ...وكل كرمي 
  ٥٧٨  املمزق العبدي  تفرق  ...صحا عن 

  ٦٦٣، ٤٧٢  =  رزدق  ...جبأواء 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٦٠

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٢٩  =  فتفرقوا  ....وأنَّ لكيزاً 

  ٨٩٠، ٥٤٨، ٤٠١، ١٩٢  تأبط شراً  طراق  ...ياعيد 

  ٨٤٣، ٥٣٤، ١٠١  =  أحداِق  ...إني إذا 
  ٧٨٩، ٧٥٩، ٣٩٣  =  سباِق  ...لكنما عويل 
  ٨٥٨، ٧٨٩، ٧٥٩  =  آفاِق  ...محال ألويٍة 
  ٧٨٩، ٩٢  =  نفاِق  ...فذاك مهّي 

، ١٧٤، ١١٧، ٧١  =  حمراِق  ..وقلة 
٢٥٤  

  ٧٥٣، ٥٩٩  =  الِق  سدد خاللك
  ٥٢٠  بشر بن عمرو  بالريِق  ...قل البن 

  ٥٩٩   العبدياملمزق  راِق  ...هل للفىت 
  ٦٠٨  =  أخالِق  ...قد رجلوين 

  ٨١١، ١٤٠  خراشة بن عمرو  أوالً  ...فال قوم 
  ٨٦٣، ٦٣٦، ٤٦٧  =  وخلال  ...مصاليت 

  ٥٢٢  =  وكلكال  ...وعذرة قد 
  ٤٩٩  =  معجال  ...ومجع بين 
  ٦٧٠  عبد قيس بن خفاف  صقيال  ...فأصبحت 

  ٥١٤  =  صليال  ...وسابغة 
  ٨٣٨، ٥٨٤  مة بن الغديربشا  ثقيال  ...هجرت أمامة 
  ٨٣٨، ٥٨٥، ٥٥١  =  قليال  ...ومحلت منها 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٦١

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٢٦٧  =  ذموال  ...فقربت للرحل 

  ٢٦٧، ٢٤٥  =  زليال  ...هلا قرد 
  ٢٦٧  =  اليفص  ...تطرد 
  ٦٥٢، ٢٦٧  =  اجلديال  ...توقر 

  ٧٤٥، ٢٧٤، ٢٦٧  =  شليال  ...وصدر هلا 
  ٢٦٧  =  أصيال  ...فمرت على 

  ٨٧٦، ٦٧٦، ٢٦٧  =  ذموال  ...إذا أقبلت 
  ٤٨٣  =   حلوال  ...وخربت 

  ٤٨٣، ٢٥٢  =  رسوال  ...فإما هلكت 
  ٤٨٣، ٢٥٢  =  عدوال  ...بأن قومكم 
  ٦٦١، ٤٨٣، ٢٥٢  =  وبيال  ...خزى احلياة 
  ٤٨٤، ٢٥٢، ١٤٩  =  مجيال  ...فإن مل يكن 

  ٥١٤، ٤٨٤، ٢٥٢  =  فحوال  ...وحشوا 
  ١٦٤، ٩٨  =  جليال  ...فإنكم 
  ٩٣  ىاألعش  عجلُ  ....كأن
  ١٢٦  =  الوعلُ  ....كناطح

  ٥٦٢  مزرد  يزايلُ  ...صحا القلب 
  ٦٩٤  =  ناصل  ...يقنئه 

  ٥٥٥  =  املداخلُ  ...فال مرحباً 
  ٧٣٦  =  األطاول  ...وأسحم 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٦٢

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٨٨  =  الغالغل  ...وختطو 

  ٣٩٤  =  خامل  ...فمن يك 
  ٣٩٧، ٢٦٨  =  الزالزلُ  ...وعندي إذا 
  ٣٩٧، ٢٦٩  =  كاملُ  ...طوال القرا 

  ٢٦٩، ٢٣٥  =  جالجلُ  ...أجش 
  ٢٦٩  =  تسائلُ  ...مىت ير 

  ٧٢٧، ٢٦٩  =  ماثلُ  ...تقول إذا 
  ٢٦٩  =  معاقلُ  ...خروج 

  ٦٣٠، ٢٦٩، ٢٠٤  =  خمايلُ  ...مربز غايات 
  ٢٦٩  =  خاتلُ  يرى طامح
  ٦٩٨، ٢٦٩  =  حواجلُ  ...إذا اخليل 
  ٦٤٤، ٣٨٣، ٢٦٩  =  الراواملُ  ...وقلقلته 
  ٦٤٥، ٢٢٧  =  بلنا  ....له طحر

  ٣٨٤، ٢٦٩  مزرد  جنادلُ  ...وصم احلوامي 
  ٣٩٧  =  حائلُ  ...وسلهبة 
  ٣٨٩  =  جافلُ  ...كميت 

  ٧١  =  املتماحلُ  ...من املسبطرات 
  ٧٣٠  =  األجادلُ  ...وإن رد 

  ٣٨٨  =   األسافلُ  ...إذا ضمرت 
، ٦٢٥، ٥٠٨، ٣٩٧  =  املعابلُ  ...ومسفوحة 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٦٣

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
٦٧٦  

  ٢٤٧  =  الدواخلُ  ...دالص 
  ٣٩٧  =  اجلنادلُ  ...وتسبغة 

  ٢٣١  =  القنادلُ  ...كأن شعاع 
  ٥١٧، ٤٩٦، ٣٩٧  =  قاصلُ  ...وجوب يرى 
  ٦٥٧، ٥١٧، ٤٩٦  =  األوائلُ  سالف حديد

  ٤٩٦، ١٣٥  =  الكواهلُ  ...وأملس 
  ٥٠٠، ٣٩٧،  ١٣٦  =  سائلُ  ...ومطرد 

  ٣٩٨، ٢٢٨  =  ناحلُ  ...له فارط 
  ٢٥٤  =  عضائلُ   ...فدع ذا 
  ٩٣٩، ٢٥٤  =  مآكلُ  ...ن يهزو

، ٦٧٠، ٢٥٤، ١٣٥  =  أناضلُ  ...على حني 
٧١٦  

  ٢٥٤، ١٥٢  =  العواملُ  ...تكر 
  ٦٢٤  =  غاسلُ  ...فمن أرمه 

  ٧٠١، ٦٣٣  =  صاحلُ  ...كذاك جزائي 
  ٥٩٤، ٢٠٠  =  قائلُ  ...فعد قريض 

  ١٩٨  =  خاملُ  ...بنات 
  ٦٩٦ ،٢٨٥ ،١٩٨  =  املسائلُ  ...فطوف 

  ٩٧٢، ٦٦٦  عبدة بن الطبيب  مكبولُ  ...فخامر القلب 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٦٤

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٥٦٣، ٩٩  =  غولُ  ...إنَّ اليت 

  ٦٨١  =  احلواجيلُ  ...ج ترى 
  ١٦٨  =  امليلُ  ...دي الركاب 

  ٥١٨  =  مكحولُ  ...كأا يوم 
  ٥٩٥  =  مملولُ  ....باكرة قانص 

  ٧١٥، ٥٩٥  =  مهزولُ  ...يأوي إىل 
  ٧٢٨، ٥٩٥  =  متهيلُ  ...يتبعن أشعث 

  ٧٠٢  =  خمذولُ  ...فاهتز 
  ٦٧١  =  مسلولُ  ...كأنه بعدما 

  ٦٦٧  =  حتليل  ....حيفي
  ٨٠١، ١٦٧  =  جملولُ  ...ومنهل 

  ٦٥٩، ١٦٧  =  املراجيل  ...ملا وردنا 
  ٦٤٥، ١١٥  =  مناديلُ  ...مثت 

  ٥٤٣، ١٦٧  =  موبولُ  ...وعازب 
  ٧٢٦  =  الطولُ  ...بساهم 

  ٢٢٣  =  مغسولُ  ...كأن قرحته 
  ٦٩٦  =  براطيلُ  ...بسإذا أُ

  ١٦٧  =  جتليل  ...وقد غدوت
  ٦٧٠، ٤١٨  =  مشمولُ  ...إىل التجار 
  ٧٢٣  =  مبزولُ  ...مربد مبزاج 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٦٥

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٦٠  =  لولخم  ...والكوب

  ١٥٠  زبان بن سيار  دؤولُ  ..فإذا فزعت 
  ٧٠٩  عمرية بن جعل  فحوهلا   ...فما م 

  ٩٤١  عبد قيس بن خفاف  فتحلل  ...اهللا فاتقه 
  ٦٠٦  =  فاعجل  ...أجبيل إن 
  ٤٠٦  =  للرتل  ...والضيف 

  ٦٦٨  =  مهمل  ...وإذا لقيت 
  ٨٥٧  أبو الطيب املتنيب  سرِصل  ...أقل أنل 
  ٧٩٩  =  خلخال  ...كأين مل 

  ٥٦٧  املرقش األكرب  اخليم  ...هل تعرف 
  ٥٧٢، ٥٦٧  =  سجم  ...أعرفها 
  ٦٢٣، ٥٦٧  =  الكمم  ...إال من 

  ٥٦٧  =  نعم  ...بعد مجيع 
  ٥٧٦  =  مأم  ...فهل تسلي 
  ٦٩٦، ٢١٢  =  كاإلرم  ...بل عزبت 

  ٦٧٦  =  كالزملْ  ...تعدو 
  ٦٤٧  =  احلمم  ...كأنه نصع 
  ٦٦٢  =  قلم  ...الدار قفر 
  ٥٧٢  =  يسجم  ديار أمساء

  ٦٦٣  =   ملهم  ...بل هل شجتك 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٦٦

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٤٨، ٢٠٩، ٨٣  =  عنم  ...النشر 

  ٧٥٤  =  احملرم  ...لسنا كأقوام 
  ٧٥٤، ٧١٥، ٤٢٢  =  ترمت  ...عام ترى 

  ٧١٥، ٤٢٢  =  األصحم  ...وخيرج الدخان 
  ٨١٦  املثقب العبدي  نعم  ...ال تقولن 
  ٨٢٥  =  األشم  ...أنا بييت 
  ٨٢٥، ٧٢٥  =  الضرم  ...ال تراين 
  ٨٢٥، ٥٤١  =  الظلم  ...إمنا جاد 

  ٨٢٥، ٤٠٧  =  لطم  ...مرتع اجلفنة 
  ٦٧٤، ٤٠٧  =  الذَّمم  ...أجعل املال 

  ٥٧٤  املرقش األصغر  بسجوم  ...أمن ديار 
  ٤٠٢  =  بالقدوم  ...ياابنة 

  ٨٢٧، ٥١١  راشد بن شهاب  قضم  ...وال توعدين 
  ٨٢٧، ٥١٦، ٥١٥  =  نشم  ...ونبل قران 

  ١٤٣  =  تذم  ....أقيس 
  ٥٥٦، ٢٤٠  =  مسؤوما  ..ملا رأت 
  ٢٤٠  =  خرطوما  ...ها تكأن ريق
  ٥٧١  ربيعة مقروم  ترميا  ...أمن آل 
  ٥٧٣  =  الرسوما  ...وقفت 

  ٣٥١  =  شتيما  ...كأين أوشح 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٦٧

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٦٩، ٣٥١  =  هيما  ...حيلئ 

  ٦٢٤، ٣٥١  =  يما  ...فلما تبني 
  ٧٠٥، ٣٥١  =  اجلميما  ...فأوردها 
  ٥١٥، ٣٥١  =  نئيما  ...وبالكف 
  ٤٧٤  =  عليما   ...يوقوم

  ٦٨٢  =  رميما  ...فدارت 
  ٦٩٢  =  اهلشيما  ...وأضحت 

  ٦٢١  =  كرميا  ...ودار هوان 
  ٨٢  =  رؤوما  ...إذا كان 

  ٤٤٥  =  يقيما  ...غر ثو
  ٦٦٨  عامر اخلصفي  وشربما  ...فريقي 
  ٤٨٦  اخلصفي احملاريب  همابم  ...جنيتم 

  ٧١٦  =  أسحما  ...لقد لقيت 
  ٤٦٧  =   يتهضما  ...أولئك 

  ٤٤٩  =  طماخن  ...لنا العزة 
  ٧٩٣، ٥٠٧  =  بأقتما  ...وكنا جنوماً 

  ٤٤٨، ٢١٨   األصغراملرقش  ناعما  ...أرتك 
  ٥٨١  =  املفائما  ...تبصر 

  ٦٨٠  =  فوامحا  ...أال حبذا 
  ٤٥٦  احلصني بن محام  مظلما  ...وملا رأيت 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٦٨

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٤٥٦، ٣٦٧  =  مسوما  ...لدن غدوة 

  ٧٢٦، ٤٥٦، ٣٦٧  =  صلدما  ...وأجرد 
  ٧٩٨، ٤٥٧  =  جتشما  ...يطأن 

  ٦٨٠  =  تندما  ...ألقسمت 
  ٨٥٣، ٨٣٧  =  أألما  ...وجاءت 

  ٧٩٩  =  سلما  ...لست ف
  ٤٥٤  عبد املسيح  اجلمامجا  ...غدونا إليهم 

  ٧٩٨  الْمتنبي  ال يقوم  ....يطأن
  ٤٨٩  اجلميح  غنموا  سائل معداً

  ٥١١  =  الرهم  ...مدرعا 
  ٥٥٠، ٢١٥  سلمة بن اخلرشب  الغرمي  ...ه بتأو

  ٣٨٥، ٢١٥  =  رميج  ...غدوت به 
  ٦٤٤  =  خذمي  ...كأنَّ مسيحيت 

  ٦٣٧، ٣٨٩  =  التميم  ...ذ تعو
  ٥٧١  املخبل السعدي  الوشم  ...ما نأفك

  ٧١٤  =  البهم  ...وكأن أطالء 
  ١٠٥  =  فخم  ...ولقد حتل 

  ٦٨٨، ٢٢١  =  عظم  ....بردية سبق 
  ٢١٩  =  جهم  ...وتريك 
  ٥٩٧، ٢٢٢، ١٠٨  =  العجم  ...كعقيلة 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٦٩

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٨٣، ١٥٨  =  سهم  ...أغلى ا 

  ٧١٤  =  جذم  ...هالً تسلى 
  ٦٩٠، ١٥٢  =  العقم  ...وتسد 

  ٧٢١  =  الرئم  ...وتقيل يف 
  ٦٠٣  =  علم  ...وتقول عاذليت 

  ٦٢٦، ٦٠٤، ٣٢٦  =  حكم  ...لتنقِّنب 
  ٩٤٠  =  العصم  ...ولئن بنيت 

  ٦٧٠، ٦٤٣  زبان بن سيار  صارم  ...يطيفون 
  ٤٠٠-٣٩٩  بشر بن أيب خازم  السهام  ...وخرق 
  ٤٤٦  =  توام  ...وغيث

  ٧١٣  =  جالم  ...بأحقيها 
  ٤٨٢  =  جذام  ...أمل تر 

  ٦٩٧  =  واحلرام  ...أثايف من 
  ٧٢٤  الكلحبة  الكليم  ...هي الفرس 

  ٢٢٣  =  األدمي  ...كميت 
  ٦٧٨، ٥٧٩  علقمة الفحل  مصروم  ...هل ماعلمت 

  ٥٨٠، ٥٦٤  =   مشكوم  ...أم هل 
  ٥٨٠  =  معكوم  ...رد االماء 

  ٦٤٩، ٥٨٠، ٢٤٣  =  شمومم  ...حيملن أترجة 
  ٢٤٣  =  مزكوم  ...كأن فارة 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٧٠

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٤٣٤  =   خمزوم  ...فالعني مين 
  ٢١٢  =  ملموم  ...قد عريت 

  ٦٩٥، ٥٨٥، ٢١٠  =  علكوم  ...هل تلحقين 
  ٧١٠  =  علجوم  ...وضاعة 
  ٦٢٣، ٢٣٧  =  الروم  ...يوحي 

  ٦٩٧  =  مرجوم  ..بل كل 
  ٣٩١  =  معلوم  ... واحلمد ال 
  ٧٩٠، ٢١٥، ٧٥  =  مرثوم  ...ريقهم كأنَّ إب

  ٤١٥  =  مقروم  ...وقد يسرت 
  ٤٣٦  =  معلوم  ....ودقوقد أ

  ٢١٣  =  معجوم  ...سالءة 
  ٢٣٤  =  مهزوم  ...تتبع 

  ٦٢٦  احلرث بن ظامل  اجلماجم  ...فتكت 
  ٦٣١، ٤٩٢، ٤٧٠  اجلميح األسدي  دهِم  ...ال تسقين 
  ٧٠٤، ٤٧٠  =  السجِم  ....جلب إذا
  ٧١٩، ٤٩٢، ٤٧٠  =  العصم  ...ينعون 

  ٦٧٩، ٤٩٢  =  دهِم  ...من كل 
  ٥٦٢  بشر بن أيب خازم  األرقم  ...ملن الديار 

  ٥٢٧، ٥١٩، ٤٩٩  =  الدِم  ...نعلو 
  ٨٦٣  =  الْمتخيم  ...أولعت
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٧١

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٥٦  =  كالعلقِم  ...حىت سقيناهم 

  ٨٤٠  جابر بن حين  مؤوِم  ...أنافت 
  ٦٧٦  =  يتهدِم  ...وكانوا هم 
  ٦٣٩، ١١٨  =  الدِم  ...ت وقد زعم

  ٥٠٧  =  قسِمم  ...فيوم الكالب 
  ٧٣٥، ٥٤٥  =  ضيغِم  ...يرى الناس 
  ٥٢٣  سنان بن أيب حارثة  فاستقدِم  ...قل للمثلم 
  ٦٥٦  =  العلقِم  ...تلق الذي 

  ٢٣٨  =  املضرم  ....بو حن
  ٢٣٠  =  املظلِم  ...بشجنة  منا

  ٧٢١  املخبل  الرئم  ...وتقيل
  ٧٩٩  زهري بن أيب سلمى  ِمبسل  ...ومن هاب 
  ٧١٥  أوس بن غلفاء  الكراِم  ...كأنك عري 

  ٥٤٠  =  الكالم  ...أال
  ٥٣٩  =  اِمخص  ...هم منوا 

  ٧٢٩  أوس بن غلفاء  نعاِم  ...وهم تركوك 
  ٧٨  =  العظاِم  ...وهم ضربوك 
  ٤٥٦  حمرز بن املكعرب  اهلاِم  ...دارت رحانا 
  ٤٥٩  =  إحلاِم  ...ظلت ضباع 

  ٩٤٣  املرار العدوي  العاملينا  ...فإن لنا 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٧٢

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٦٦٥  =  روينا  ...طلنب البحر 

  ٧٧٩  =  السنينا  ...تطاول 
  ٣٢٣  =  ذرينا  ...غدت أم 
  ٤٧٩، ٣٢٣  =  الديونا  ...رأت يل 
  ٨٥٩  املرقش األكرب  أيدينا  ..شعث

  ٧٠٨، ٤٤٣  أفنون التغليب  حزن  ...أبلغ حبيباً 
  ٧٩٠، ٦٤٨  عمرية بن جعل  يعتركان  ...قفار 

  ٧٩٢، ٢٢٨، ١٦٩  =  بدخان  ...مجعت 
  ١٣٨  ذو اإلصبع العدواين  ملغبوِن  ...عىن إليك 

  ١٨٢  =  يرميين  ...ويل ابن عم 
  ٦٧٨  =  يعاديين  ...لوال أياصر 

  ٥٨٣  املثقب العبدي  تبيين  ...أفاطم 
  ٨٦٨  =  مييين  ...فإين لو 

  ٥٨٢  =  حلني  ...ملن ظعن 
  ٨٦٤  املثقب العبدي  للعيون  ...ظهرن
  ٨٦٨، ٨٦٥  =  املصون  ...رين حماسناً أ

  ٢١١  =  القيون  ...هلم افسل 
  ٧٣١  =  جوِن  ...كأن مواقع 
  ٧٦  =  معني  ...كأن نفي 

  ٦٧٥  =  دهني   ...كأن الكور 
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  فهرس القواِفي_الفهارس العامة
 

١٠٧٣

  الصفحات  الشاعر  آخره  صدر البيت
  ٢٣٥  =  الوكون  ...وتسمع 

  ٦٦٧  =  احلزين  ...إذا ماقمت 
  ٦٧٥، ٥٧٨  املرقش األكرب  سفِني  ...ملن الظعن 

  ٧٩١  بن الرقاععدي   نسجاها  ...ناوريتع
  ١٤٤  حاصب بن حبيب  خيالن  ...ظلّت

  ٥٣٣  عبد يغوث احلارثي  املواليا  ...جزى اهللا 
  ٥٤٠  =  بوائيا  ...أمعشر

  ٨٤٦  =  لسانيا  ...أقول وقد 
  ٧٣٦  =  العواليا  ...وعادية 
  ٧٩٩  =  رجاليا  ...كأين مل 
  ٦٠٤  أفنون التغليب  واقيا  ...لعمرك 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../  الفنّية في المفضلياتةالصور
 

١٠٧٤
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  فهرس المصادر والمراجع

  
  .القرآن الكرمي -١
 . عباس حممود العقاد–ابن الرومي حياته من شعره  -٢
عبد القادر القط،   /د. االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر      -٣

 .م، دار النهضة العربية ببريوت١٩٨١ -هـ ١٤٠١) ٢(ط
. فخر الدين قبـاوة   /د: ت. االختيارين صنعه األخفش األصغر    -٤

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤) ٢( بريوت، ط–سالة مؤسسة الر
.  جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري–أساس البالغة   -٥

 .القاهرة. م١٩٨٥اهليئة املصرية العامة للكتاب، ) ٢(ط 
حممود حممـد   : / ت – عبد القاهر اجلرجاين     –أسرار البالغة    -٦

 .جدة. م، دار املدين١٩٩٢ -هـ ١٤١٢) ١(شاكر، ط 
حممد بن علي بن حممـد     . نبيهات يف علم البالغة   اإلشارات والت  -٧

 – دار ـضة مـصر       –عبد القادر حسني    /د: ت. اجلرجاين
 .م١٩٨٢ إيداع –القاهرة 

 عبد الباقي بن عبد     –إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني        -٨
 -هـ  ١٤٠٦) ١( ط   –عبد ايد دياب    /د: ت. ايد اليماين 
 –ث والدراسات اإلسالمية   مركز امللك فيصل للبحو   . م١٩٨٦
 .الرياض

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ نّية في المفضليات الفةالصور
 

١٠٧٦

األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهليـة واملخـضرمني       -٩
/ ت. أيب بكر حممد وأيب عثمان سعيد ابين هـشام        : للخالدين

 القاهرة  –جلنة التأليف والترمجة والنشر     . السيد حممد يوسف    
 .).ت.د(

عبـد  : ت.  أيب بكر حممد بن احلسن بن دريـد        –االشتقاق   -١٠
 .).ت.د(السالم هارون مكتبة اخلاجني القاهرة 

ومعـه  . اإلصابة يف متييز الصحابة البـن حجـر العـسقالين          -١١
. االستيعاب يف أمساء األصحاب البن عبد الرب القرطيب املالكي        

 ).ت.د(دار الكتاب العريب بريوت 
 املطبعـة الفنيـة     –) ٤(إبراهيم أنيس ط    /األصوات اللغوية د   -١٢

 .م١٩٧١تاريخ اإليداع  – القاهرة –احلديثة 
 مكتبـة   –سعد إمساعيل شليب    /األصول الفنية للشعر اجلاهلي د     -١٣

 .م١٩٧٧إيداع ) ت.د( القاهرة –غريب 
 ضة  –م  ١٩٧٣) ٨( أمحد الشايب ط     –أصول النقد األديب     -١٤

 . القاهرة–مصر 
 دار العلم للمالين بريوت ط      – خري الدين الزركلي     –األعالم   -١٥

 .م١٩٨٤) ٦(
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  فهرس المصادر والمراجع_الفهارس العامة
 

١٠٧٧

 دار إحيـاء    –الفرج علي بن احلسن اإلصـبهاين       األغاين أليب    -١٦
 مصور عن طبعة دار الكتب املصرية       - بريوت –التراث العريب   

 . القاهرة–
 وحـسني   – عبد الفتاح الـصعيدي      –اإلفصاح يف فقه اللغة      -١٧

 دار –م ١٩٦٤ -هــ   ١٣٨٤ –) ٢( ط   –يوسف موسـى  
 . القاهرة–الفكر العريب 

 ومعه – القايل البغدادي    أليب علي إمساعيل بن القاسم     –األمايل   -١٨
دار الكتـب   : ت. الذيل والنوادر له، وكتاب التنبيه للبكـري      

 . بريوت– ط دار الكتب العربية –املصرية 
إحـسان  / د:  ت – للمفضل بن حممد الضيب      –أمثال العرب    -١٩

 -هــ   ١٤٠٣) ٢( بـريوت ط   – دار الرائد العريب     –عباس  
 .م١٩٨٣

 علـي   – جاد املـوىل     حممد أمحد : ت. أيام العرب يف اجلاهلية    -٢٠
 ى مطبعة عيـس   – حممد أبو الفضل إبراهيم      –حممد البجاوي   

 ).ت.د( مصر –البايب احلليب وشركاه 
حممـد  / د:  ت –اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويين        -٢١

 دار  –م  ١٩٨٠ -هــ   ١٤٠٠) ٥(ط  . عبد املنعم خفاجي  
 . بريوت–الكتاب اللبناين 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ نّية في المفضليات الفةالصور
 

١٠٧٨

 ألسامة بن مرشد بن علـي       –البديع يف البديع يف نقد الشعر        -٢٢
 – دار الكتب العلمية بريوت –علي مهنار . عبد أ :  ت –منقذ  

 .هـ١٤٠٧) ١(ط
 – عادل الفرحيات    –بشر بن أيب خازم األسدي، حياته وشعره         -٢٣

 .م١٩٩١-هـ ١٤١١) ١( بريوت، ط–دار اجليل 
 عبد املتعـال    –بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة         -٢٤

هـ ١٣٩٣ – القاهرة   –بة اآلداب ومطبعتها     مكت –الصعيدي  
 .م١٩٧٣-

 للحافظ جالل الدين    –بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة        -٢٥
 دار  –حممد أبو الفضل إبـراهيم      :  ت –عبد الرمحن السيوطي    

 ).ت.د (– بريوت –الفكر 
عبد احلميد حممد العبيسي    /د" فن الصورة "البالغة ذوق ومنهج     -٢٦

 . القاهرة–مطبعة حسان م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤) ١( ط–
 السيد حممود شـكري   –بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب        -٢٧

 –دار الكتب العلمية    ) ٢(حممد جة األثري ط     : اآللوسي ت 
 ).ت.د(بريوت 

كامـل  / د" موازنة وتطبيق "بناء الصورة الفنية يف البيان العريب        -٢٨
 -هــ   ١٤٠٧امع العلمي العراقـي     :  ط –حسن البصري   

 .م١٩٨٧
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  فهرس المصادر والمراجع_الفهارس العامة
 

١٠٧٩

 دار املعرفـة    –مصطفى الصاوي اجلويين    /بيان فن الصورة د   ال -٢٩
 .م١٩٩٣ – مصر – االسكندرية –اجلامعية 

 للحافظ أيب بكر أمحد بـن علـي اخلطيـب           –تاريخ بغداد    -٣٠
 ).ت.د( دار الكتب العلمية بريوت –البغدادي 

نعيم البـاقي  / د–تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث    -٣١
 نسخة مصورة غري مبني عليها تاريخ       –يب   احتاد الكتاب العر   –

 .ورقم الطبعة
فـايز  /د" الصورة الفنية يف األدب العـريب     "مجاليات األسلوب    -٣٢

 -هـ  ١٤١١ –) ٢( ط   – دار الفكر املعاصر بريوت      –الدايه  
 .م١٩٩٠

 أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي        –مجهرة أشعار العرب     -٣٣
 ببوالق  –مريية الكربى    مصوراً عن الطبعة األوىل باملطبعة األ      –
 -هــ   ١٣٩٨ بـريوت    –هـ دار املسرية    ١٣٠٨ مصر   –

 .م١٩٧٨
: ت.  أليب هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري    –مجهرة األمثال    -٣٤

) ١(ط  . أمحد عبد السالم وأبو هاجر حممد سعيد بن بسيوين        /د
 .دار الكتب العلمية بريوت. م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ نّية في المفضليات الفةالصور
 

١٠٨٠

علي بن أمحد بن سعيد بن       أليب حممد    –مجهرة أنساب العرب     -٣٥
 دار املعارف   –عبد السالم حممد هارون     : ت. حزم األندلسي 

 .م١٩٨٢تاريخ اإليداع ) ٥( ط –
 السيد أمحد اهلامشي    –جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع        -٣٦

 ).ت.د) (١٢( ط – بريوت – دار إحياء التراث العريب –
 –مد بن شامهردان     أليب حممد عبيد اهللا بن حم      –حدائق األدب    -٣٧

 الرياض  – مكتبة الرشيد    –حممد بن سليمان السديس     / د: ت
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩) ١( ط –

) ت.د(دار املعارف   ) ١٣(ط. طه حسني / د –حديث اإلربعاء    -٣٨
 .م١٩٨١: إيداع

 لكمال الدين حممد بن موسى الدمريي       –حياة احليوان الكربى     -٣٩
كريا بن   ز – ومعه عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات       –

 شركة ومكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده ،        –حممد القزويين   
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ) ٥(مصر ، ط

أمحد حممـد احلـويف، دار      /احلياة العربية من الشعر اجلاهلي، د      -٤٠
 ).ت.د(القلم ، بريوت 

عبد الـسالم   : احليوان، أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ت        -٤١
 ).ت.د( ، بريوت هارون، دار إحياء التراث العريب
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  فهرس المصادر والمراجع_الفهارس العامة
 

١٠٨١

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القاهر بن عمـر            -٤٢
هـ ١٤٠٦) ١(عبد السالم حممد هارون، ط    /د: البغدادي، ت 

 .مكتبة اخلاجني ، القاهرة. م١٩٨٦ -
عاطف جوده نصر، اهليئة املصرية     /اخليال مفهوماته ووظائفه، د    -٤٣

 .م١٩٨٤العامة للكتاب، القاهرة، 
يوسف خليف، مكتبة غريـب،     /اجلاهلي د دراسات يف الشعر     -٤٤

 .م١٩٨١القاهرة، 
) ١(حممد حممد أبو موسى، ط    /دراسات يف البالغة والشعر ، د      -٤٥

 .مكتبة وهبة ، القاهرة. م١٩٩١ -هـ ١٤١١
 .دفاع عن البالغة ، أمحد حسن الزيات -٤٦
دالئل اإلعجاز، عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين           -٤٧

اكر، مكتبـة اخلـاجني، تـاريخ    حممود حممد ش : النحوي، ت 
 .م١٩٨٤: اإليداع

م، دار املعارف   ١٩٨٦) ٦(إبراهيم أنيس، ط  /داللة األلفاظ، د   -٤٨
 .، القاهرة

عبد الرحيم بدر ، مؤسسة مصري ،       /دليل السماء والنجوم، د    -٤٩
 .م١٩٨٥طرابلس، لبنان، إيداع 
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  زيد بن محمد بن غانم الجهِني. د.../ نّية في المفضليات الفةالصور
 

١٠٨٢

عبد اهللا بن   / د: الديباج، أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي، ت        -٥٠
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبـة       / اجلربوع ود  سليمان

 .هـ١٤١١) ١( ط–اخلاجني، القاهرة 
حممد حممـد   / د:  ت –ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس        -٥١

 -هــ   ١٤٠٣) ٧(حسني ، مؤسسة الرسـالة بـريوت، ط       
 .م١٩٨٣

، دار الكتـب    يفمصطفى عبد الـشا   : ديوان امرئ القيس، ت    -٥٢
 .م١٩٨٣ -ـ ه١٤٠٣) ١(العربية، بريوت، ط

 -هــ   ١٤٠٢ديوان طرفة بن العبد، دار بريوت ، بريوت ،           -٥٣
 .م١٩٨٢

هـ دار ١٤٠٠) ١(ديوان املتنيب بشرح عبد الرمحن الربقوقي ط    -٥٤
 .الكتاب العريب بريوت

ديوان املعاين أليب هالل العسكري، ط عامل الكتب، بـريوت،           -٥٥
 ).ت.د(

 مـع    أليب العباس املفضل بن حممد الضيب،      –ديوان املفضليات    -٥٦
شرح أيب حممد القاسم بن حممد األنبـاري، مطبعـة اآلبـاء            

 .نشر كلية أكسفورد. م١٩٢٠اليسوعيني، بريوت، 
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١٠٨٣

ذيل األمايل ، أليب علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي، مع            -٥٧
دار الكتـب   : حتقيق دار الكتب املـصرية، ط     . كتابة األمايل 

 .العلمية، بريوت
 أيب الطيب املتـنيب وسـاقط      الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات     -٥٨

حممد يوسـف   : شعره، أليب علي حممد ابن احلسن احلامتي، ت       
 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥دار بريوت ودار مادر، بريوت، . جنم

) ٣(حممد فتوح أمحـد، ط    /الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، د      -٥٩
 .م، دار املعارف، القاهرة١٩٨٤

ضة مصر،  درويش علي اجلندي،    /الرمزية يف األدب العريب د     -٦٠
 ).ت.د(القاهرة، 

حسني /د: الريح، أليب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه، ت          -٦١
م، مؤسسة احلليب ١٩٨٤هـ ١٤٠٤) ١(حممد حممد شرف، ط  

 .باملدينة املنورة
حـامت الـضامن،    /السالح، أليب عبيد القاسم بن سالم، ت د        -٦٢

 . مؤسسة الرسالة ، بريوت-هـ ١٤٠٥) ٥(ط
 حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد بـن          سر الفصاحة، لألمري أيب    -٦٣

 -هــ   ١٤٠٢سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت،       
 .م١٩٨٢
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١٠٨٤

مسط الآليل يف شرح أمايل القايل، للوزير أيب عبيـد البكـري             -٦٤
 .م، دار احلديث، بريوت١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤) ٢(األونيب، ط

 ).ت.د(مصطفى السقا وزميليه : السرية النبوية البن هشام، ت -٦٥
جريدي سليم املنصوري ، دار العلم، جـدة       /ة املكان، د  شاعري -٦٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢) ١(ط
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أليب الفالح عبد احلي بن            -٦٧

 ).ت.د(العماد احلنبلي، املكتبة التجارية، بريوت، 
شرح ديوان احلماسة ، أليب زكريا حيىي بن علي التربيزي، عامل            -٦٨

 .الكتب، بريوت
ماسة أليب علي أمحد بـن حممـد املرزوقـي،          شرح ديوان احل   -٦٩

هــ  ١٤١١) ١(أمحد أمني، عبد السالم حممد هارون، ط      /ت
 .م، دار اجليل ، بريوت١٩٩١

حسني : شرح ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء ، ت          -٧٠
 –م  ١٩٩١حممد نقشة، دار العـريب اإلسـالمي، بـريوت،          

 .هـ١٤١١
احلـسن، حممـد    حممد نـور    : شرح شافية ابن احلاجب، ت     -٧١

الزفزاف، حممد حمي الدين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت           
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
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١٠٨٥

شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أليب بكر حممد بـن           -٧٢
، )٤(عبد السالم حممـد هـارون، ط      :/القاسم األنباري، ت  

 .م، دار املعارف ، القاهرة١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
:  علي التربيزي، ت   شرح القصائد العشر، أليب زكريا حيىي بن       -٧٣

) ٢(حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط        
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحماسن البـديع، لعبـد      -٧٤
) صفي الدين احللـي   (العزيز بن سرايا بن علي السنبسي احللي        

نسيب نشاوي مطبوعات جممع اللغة العربية، دمـشق،        /د: ت
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣

شرح املفضليات أليب زكريا حيىي بن علي الشيباين التربيـزي،           -٧٥
 ).ت.د(علي حممد البيجاوي، دار ضة مصر، القاهرة /ت

أمحد حممد شاكر، دار املعارف /الشعر والشعراء، البن قتيبة، ت  -٧٦
 .م١٩٨٢، القاهرة، تاريخ اإليداع 

، دار  شوقي ضيف /الشعر وطوابقه الشعبية على مر العصور، د       -٧٧
 .م١٩٧٧إيداع ) ت.د(املعارف، 

الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث ، مصطفى عبد اللطيف           -٧٨
م، مؤسـسة امـة،     ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤) ٢(السحريت، ط 

 .جدة
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١٠٨٦

شرح شواهد املغين، لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب            -٧٩
 .بكر السيوطي دار مكتبة احلياة، بريوت

، يوسـف البـديعي الدمـشقي،    الصبح املنيب عن حيثية املتنيب   -٨٠
دار ) ٢(ط. مصطفى السقا، حممد شـتا، عبـده زيـادة        /ت

 .م١٩٧٧: املعارف، القاهرة، إيداع
الشيخ حممـد  /ت" الفتح الكبري"صحيح اجلامع الصغري وزيادته   -٨١

) ٢(ناصر الدين األلباين، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، ط         
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 اهللا بن سهل العسكري،     الصناعتني، أليب هالل احلسن بن عبد      -٨٢
م، دار الكتب   ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١) ١(مفيد قميحة ط  /د: ت

 .العلمية، بريوت
أليب هالل احلسن بـن عبـد اهللا        ) الكتابة والشعر (الصناعتني   -٨٣

علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم،       : العسكري، ت 
م، دار إحياء الكتـب العربيـة،       ١٩٥٢ -هـ  ١٣٧١) ١(ط

 .القاهرة/بريوت 
على علي صبح، دار إحيـاء      / د" تأريخ ونقد "الصورة األدبية    -٨٤

 .م١٩٩١إيداع ) ت.د(الكتب العربية، القاهرة 
أمحـد علـي    / الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين، د       -٨٥

 .م١٩٨٦) ١(دمهان، دار طالس، دمشق، ط
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١٠٨٧

حسن طبل، نشر مكتبة    / الصورة البيانية يف التراث البالغي، د      -٨٦
 .م١٩٨٥، الزهراء القاهرة

) ١(أمحد بـسام سـاعي، ط     / الصورة بني البالغة والنقد، د     -٨٧
 .م املنارة للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

أمحد نـصيف   : الصورة الشعرية ، سيسل دي لويس، ترمجة         -٨٨
عناد غـزوان   / اجلناين، مالك مريي، سلمان حسن إبراهيم، د      

 .م١٩٨٢ العراقية، إمساعيل، نشر وزارة الثقافة واإلعالم
الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، الويل حممـد،           -٨٩

 .م، املركز الثقايف العريب، بريوت١٩٩٠). ١(ط
الصورة الفنية يف الشعر اإلسالمي عند املرأة العربية يف العـصر            -٩٠

صاحل بن عبد اهللا بن عبد العزيز اخلضريي، مكتبـة   /احلديث، د 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤) ١(التوبة، الرياض، ط

/ الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي يف ضوء النقـد احلـديث، د     -٩١
 .م ، مكتبة األقصى، عمان١٩٨٢) ٢(نصرت عبد الرمحن ط

الصورة الفنية يف شعر امرئ القيس ومقوماا اللغوية والنفسية          -٩٢
 -هــ   ١٤٠٣) ١(واجلمالية، سعد أمحد حممد احلـادي، ط      

 .م، دار العلوم ، الرياض١٩٨٣
علي إبراهيم أبو زيد،    /ورة الفنية يف شعر دعبل اخلزاعي، د      الص -٩٣

 .م، دار املعارف، القاهرة١٩٨٣) ٢(ط
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١٠٨٨

الصورة الفنية يف شعر انون، رسالة ماجستري مطبوعة علـى           -٩٤
اآللة الكاتبة يف كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، من إعـداد           

طه مصطفى  / د.الباحث، حممود عباس عبد الواحد، وإشراف أ      
 .أبو كريشة

عبد الفتاح صاحل نـافع، دار      /الصورة يف شعر بشار بن برد، د       -٩٥
 .م١٩٨٣الفكر، عمان، 

الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، دراسة           -٩٦
 -هــ   ١٤٠١) ٢(علي البطـل، ط   / يف أصوهلا وتطورها د   

 .م ، دار األندلس، بريوت١٩٨١
بد اهللا، دار املعارف،    حممد حسن ع  /الصورة والبناء الشعري، د    -٩٧

 .م١٩٨١، إيداع )ت.د(القاهرة، 
حممـود  /طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم اجلمحـي، ت       -٩٨

 ).ت.د(حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، 
طبقات النحويني واللغويني ، أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي     -٩٩

دار املعارف،  ) ٢(حممد أبو الفضل إبراهيم، ط    / األندلسي، ت 
 .م١٩٨٤قاهرة إيداع ال

الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، لألمري         -١٠٠
حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمين، دار الكتـب            

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العلمية بريوت، 
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١٠٨٩

طيف اخليال للشريف املرتضى علي بن احلـسني املوسـوي           -١٠١
) ١( ط حسن كامل صرييف وإبراهيم األبيـاري،     : العلوي، ت 
 .م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٩٦٢ -هـ ١٣٨١

العقد الفريد أليب عمر أمحد بن حممد بن عبدربه األندلـسي،            -١٠٢
أمحد أمني، أمحد الزين، إبراهيم األبياري، دار الكتـاب         : ت

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣العريب ، بريوت، 
) ٢(علي البـدري، ط   / علم البيان يف الدراسات البالغية ، د       -١٠٣

 .م، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
العمدة يف صناعة الشعر ونقده، أليب علي احلسن بن رشـيق            -١٠٤

 -هــ   ١٤٠٣) ١(مفيد حممد قميحـة، ط    : القريواين، ت 
 .م، دار الكتب العلمية، بريوت١٩٨٣

غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الدين أيب اخلري حممد بـن             -١٠٥
تر، دار الكتب العلمية بـريوت     براجس. اجلزري عين بنشره ج   

 .هـ١٤٠٢، )٣(لبنان ط
حممد أمحـد   / د) رؤية نارخيية وفنية  (عن اللغة واألدب والنقد      -١٠٦

 ).ت.د(العزب، املركز العريب للثقافة والعلوم 
: فحولة الشعراء، لعبد امللـك بـن قريـب األصـمعي، ت            -١٠٧

دار . م١٩٨٠ -هــ   ١٤٠٠) ٢(املستشرق تن تـوري، ط    
 .وتالكتاب اجلديد، بري
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١٠٩٠

: فصل املقال يف شرح كتاب األمثال، أليب عبيد البكري، ت          -١٠٨
عبد ايد عابدين، دار األمانة، بريوت،      / إحسان عباس ود  / د

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
حممد عبد الرمحن شـعيب، دار      / د" الشعر"الفكرة يف األدب     -١٠٩

 .م١٩٧٥: التأليف ، القاهرة، إيداع
 ).ت.د(ت، الفهرست ، البن الندمي، دار املعرفة، بريو -١١٠
عبد القادر القـط، مكتبـة      / يف الشعر اإلسالمي واألموي، د     -١١١

 ).ت.د(الشباب، القاهرة، 
، دار املعـارف،    )٥(شوقي ضـيف، ط   / يف النقد األديب، د    -١١٢

 .م١٩٧٧: القاهرة، إيداع
) ١(حممد عبد الرمحن شعيب، ط    / يف النقد األديب احلديث، د     -١١٣

 .م، دار التأليف القاهرة١٩٦٧
طه مصطفى أبو  / د. احلديث، تارخيه وقضاياه، أ    يف النقد األديب   -١١٤

م، بدون اسم املطبعة وتـاريخ      ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١كريشة،  
 .ورقم الطبعة

القاموس احمليط، د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبـادي،          -١١٥
) ١(مكتب التراث يف مؤسـسة الرسـالة بـريوت، ط         : ت

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
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١٠٩١

ـ   / قراءة يف األدب القدمي، د     -١١٦ ) ١(و موسـى، ط   حممد حممد أب
 .م ، دار الفكر العريب ، القاهرة١٩٧٨

/ د" دراسة موضوعية وفنيـة   "القصيدة اجلاهلية يف املفضليات      -١١٧
، إيـداع   )ت.د(مي يوسف خليف ، مكتبة غريب، القاهرة        

 .م١٩٨٩
م، دار  ١٩٨٩،  )٨(نازك املالئكة، ط  / قضايا الشعر املعاصر، د    -١١٨

 .العلم للماليني، بريوت
م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤بدوي طبانة،   /د.، أ قضايا النقد األديب   -١١٩

 .، دار املريخ، الرياض
حممـد أبـو    : الكامل، أليب العباس حممد بن يزيد املربد، ت        -١٢٠

إيـداع  ) ت.د(الفضل إبراهيم، دار ضة مـصر، القـاهرة         
 .م١٩٨١

ديوان شعري أليب العالء املعري،     ) لزوم ما ال يلزم   (اللزوميات   -١٢١
 .هـ١٤٠٣) ١(دار الكتب العلمية، بريوت ط

لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين ابن منظور، دار صادر،           -١٢٢
 ).ت.د(بريوت 

حممد حـسن   /اللغة الفنية، لعدد من أدباء الغرب، تعريب، د        -١٢٣
 .م١٩٨٥إيداع، ) ت.د(عبد اهللا، دار املعارف، 
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١٠٩٢

لقطة العجالن مما متس إليه حاجة اإلنسان، للملـك حممـد            -١٢٤
 ).١( ط .تصديق حسن خان، دار الكتب العلمية بريو

املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن األثري،           -١٢٥
) ٢(بـدوي طبانـة، ط    / أمحد حممـد احلـويف، ود     /د: ت

 .م، دار الرفاعي الرياض١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
جممع األمثال أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري امليداين،           -١٢٦

 حممد حميي الدين عبد احلميـد، دار املعرفـة، بـريوت          : ت
 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤

عبد املعني امللـوحي، دار     : جمموعة املعاين، مؤلف جمهول، ت     -١٢٧
 .م١٩٨٨طالس، دمشق، 

ايلزه ليخنت شتيتر، / د: احملرب، أليب جعفر حممد بن حبيب ، ت     -١٢٨
دار اآلفاق اجلديدة بريوت، مصوراً عن طبعة دائرة املعـارف          

 .هـ١٣٦١العثمانية عام 
دار ) ٢(د حممـد احلـويف، ط  أمح/ املرأة يف الشعر اجلاهلي، د   -١٢٩

 .الفكر العريب، القاهرة
عبد اهللا الطيـب،  / املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، د  -١٣٠

 .م١٩٧٠) ١(دار الفكر، بريوت، ط
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١٠٩٣

 للعالمة عبد الرمحن جـالل      –املزهر يف علوم اللغة وأنواعها       -١٣١
حممد أمحد جاد املوىل، وعلي البجـاوي    : الدين السيوطي، ت  

 ).ت.د(ضل إبراهيم، دار الفكر، بريوت وحممد أبو الف
املستقصى يف أمثال العرب، للعالمة جار اهللا حممود الزخمشري،         -١٣٢

 .م، دار الكتب العلمية، بريوت١٩٨٧هـ ١٤٠٨) ٢(ط
 ).ت.د(مسند اإلمام أمحد املكتب اإلسالمي، بريوت،  -١٣٣
: مصابيح املغاين يف حروف املعاين، حممد بن علي املوزعي، ت          -١٣٤

) ١(ع العمـري، دار املنـار، القـاهرة، ط      عايض بن نـاف   / 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

املصباح يف املعاين والبيان والبديع، لبدر الدين بن مالك الشهري           -١٣٥
حسين عبد اجلليل يوسف مكتبة اآلداب      / د: بابن الناظم، ت  

 .م١٩٨٩ومطبعتها، القاهرة، إيداع 
ثروت / د: املعارف أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، ت          -١٣٦

 .، دار املعارف، القاهرة)٤(كاشة، طع
املعاين الكبري يف أبيات املعاين، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن             -١٣٧

م، دار الكتب   ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٥،  )١(قتيبة الدينوري، ط  
 .العلمية، بريوت

 -هــ  ١٤٠٠) ٣(معجم األدباء، ليـاقوت احلمـوي، ط         -١٣٨
 .م، دار الفكر، بريوت١٩٨٠
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١٠٩٤

، )١(لنور، دار العلم للماليني، ط  جبور عبد ا–املعجم األديب   -١٣٩
 .م١٩٧٩

بدوي طبانة، دار العلوم، الريـاض،      / معجم البالغة العربية، د    -١٤٠
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

معجم البلدان لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا             -١٤١
احلموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العريب، بريوت،        

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
: يب عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين، ومعه       معجم الشعراء أل   -١٤٢

د املستشرق ف كرنكو،    .أ: املؤتلف واملختلف، لآلمدي، ت   
 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢) ٢(دار الكتب العلمية ط 

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمـدي وهبـة،           -١٤٣
 .م مكتبة لبنان ، بريوت١٩٨٤) ٢(كامل املهندس، ط 

 أنيس، عبد احلليم منتصر، عطيـة       إبراهيم/ املعجم الوسيط، د   -١٤٤
الصواحلي، حممد خلف اهللا أمحد، دار إحياء التراث العريب، ط          

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ) ٢(
أمحد حممد شاكر وعبد السالم هـارون، دار        : املفضليات ت  -١٤٥

 ).ت.د) (٧(املعارف القاهرة، ط 
) ١(علي أمحـد عـالم، ط     / املفضليات وثيقة لغوية وأدبية د     -١٤٦

 . دار أا، الرياضم،١٩٨٤هـ ١٤٠٥
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١٠٩٥

حممد بركات محدي أبو    / مفهوم املعىن بني األدب والبالغة، د      -١٤٧
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨علي، دار البشري، عمان، 

سيد أمحد صقر،   : مقاتل الطالبني، أليب الفرج األصبهاين، ت      -١٤٨
 ).ت.د(دار املعرفة، بريوت 

نعيم اليايف، نسخة مصورة حمذوفـة      /مقدمة لدراسة الصورة د    -١٤٩
 .م١٩٨٢:  إيداعالعنوان،

املنجد يف اللغة واألعالم، عدد مـن ذوي االختـصاص، ط            -١٥٠
 ).ت.د(دار املشرق، بريوت ) ٢٦(

منهاج البلغاء وسراح األدباء، أليب احلسن حازم القرطـاجين،          -١٥١
 الغـرب   ، دار م١٩٨٦) ٣(حممد احلبيب بن اخلوجة، ط      : ـ

 . بريوت.اإلسالمي
يب القاسم احلسن بـن     املوازنة بني شعر أيب تمام والبحتري؛ أل       -١٥٢

 -هـ١٣٩٢) ٢( ط   -السيد أمحد صقر  : ت–بشر اآلمدي   
 .م، دار املعارف مصر١٩٧٢

املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وكناهم وألقام وأنسام         -١٥٣
: وبعض شعرهم، أليب القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، ومعـه     

) ٢(معجم الشعراء للمرزباين، دار الكتب العلمية بريوت، ط         
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢
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١٠٩٦

مآخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة         (املوشح   -١٥٤
علي حممد : أليب عبيد اهللا حممد بن عمران املرزباين، ت  ) الشعر

 ).ت.د(البجاوي، دار الفكر العريب، القاهرة، 
: ميزان االعتدال يف نقد الرجال أليب عبد اهللا حممد الذهيب، ت           -١٥٥

 ).ت.د(عرفة ، بريوت ، لبنان ، علي حممد البيجاوي، دار امل
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، البن تغري بـردي،           -١٥٦

 ).ت.د(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، القاهرة، 
/ النجوم يف الشعر العريب القدمي حىت أواخر العصر األمـوي د           -١٥٧

) ١(حيىي عبد األمري شامي دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت، ط           
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

حممد /د: نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر العسقالين، ت        -١٥٨
م ، دار ١٩٩١ -هــ  ١٤١١،  )١(زينهم حممد عـزب، ط    

 .اجليل بريوت
نزهة األلباء يف طبقات األدباء، أليب الربكات كمـال الـدين        -١٥٩

 -هــ   ١٤٠٥) ٣(إبراهيم السامرائي، ط    / د: األنباري، ت 
 .مكتبة املنار، الزرقاء، األردن. م١٩٨٥

م، دار  ١٩٦٧ -هــ   ١٣٨٧) ٤(قد األديب أمحد أمني، ط    الن -١٦٠
 .الكتاب العريب، بريوت
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١٠٩٧

هـ ١٤٠٣) ٥(النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، ط         -١٦١
 .القاهرة/ م، دار الشرق ، بريوت ١٩٨٣ -

) ١(حممـد غنيمـي هـالل، ط    / النقد األديب احلـديث، د     -١٦٢
 .م، دار العودة، بريوت١٩٨٢

حممد عبد الرمحن شعيب، دار  / ه، د النقد األديب تارخيه ونظريات    -١٦٣
 .م١٩٦٧) ١(التأليف، القاهرة، ط 

/  ستنايل هـامين، ترمجـة د      –النقد األديب ومدارسه احلديثة      -١٦٤
إحسان عباس وحممد يوسف جنم، دار الفكر العريب القـاهرة          

 ).ت.د(
حممد عبـد   / د: نقد الشعر، أليب الفرج قدامة بن جعفر، ت        -١٦٥

 ).ت.د(مية بريوت املنعم خفاجي، دار الكتب العل
حممد منـدور، دار املطبوعـات      / النقد والنقاد املعاصرون د    -١٦٦

 ).ت.د(العربية، القاهرة، 
اية األرب يف فنون األدب ، شهاب الدين أمحد بـن عبـد              -١٦٧

الوهاب النويري، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، نـشر          
 ).ت.د(املؤسسة املصرية العامة، 

: ز، لإلمام فخر الدين الرازي، ت     اية اإلجياز يف دراية اإلعجا     -١٦٨
م، دار العلم للماليـني،     ١٩٨٥) ١(بكري شيخ أمني، ط     / د

 .بريوت
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١٠٩٨

وحدة القصيدة يف الشعر العريب حىت اية العـصر العباسـي،     -١٦٩
م، دار  ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦) ٢(حياة جاسم حممد،  ط      /د

 .العلوم، الرياض
 الوساطة بني املتنيب وخصومه، للقاضي علي بن عبـد العزيـز      -١٧٠

حممد أبو الفـضل إبـراهيم، وعلـي حممـد         : اجلرجاين، ت 
 ).ت.د(البجاوي، دار القلم، بريوت، 

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أليب منصور عبد امللك بن            -١٧١
) ١(حممد حميي الدين عبـد احلميـد، ط       : حممد الثعاليب، ت  

  .هـ دار الكتب العلمية، بريوت١٣٩٩ –م ١٩٧٩
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  الصفحة  املوضوع
  ٢٥٩................................................................" املشهد–املمتدة "الصورة الطويلة 
  ٢٧٠.........................................................الصورة القصيدة أو اللوحة: ومن أنواعها
  ٢٧٧..............................الصورة الفنية يف املفضلياتموضوعات : الفصل الثاين
  ٢٨٠................................................................ املوضوعات الكربى:احملور األول

  ٢٨٠................................................................................................ املرأة:أوالً
  ٢٨١......................................................................................صور احملاسن املعنوية -أ

  ٢٨٩................................................................................................ النعيم وأثره-ب
  ٢٩٦........................................................................................... احملاسن الظاهرية-ج
  ٣١٦....................................................................................... املذموم من أخالقها-د

  ٣٢٨................................................................................................ الناقة:ثانياً
  ٣٢٨................................................................................................اهليكل العام -أ

  ٣٣٢................................................................................................ أعضاؤها-ب
  ٣٤٨................................................................................................ سرعتها-ج
  ٣٥٨................................................................................................ أخالقها-د

  ٣٦١................................................................................................ اخليل:ثالثاً
  ٣٦٥................................................................................................هيكلها -أ

  ٣٦٩................................................................................................ سرعتها-ب
  ٣٧٢................................................................................................ ألواا-ج
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  الصفحة  املوضوع
  ٣٧٦................................................................................................ أعضاؤها-د

  ٣٨٥................................................................................................ إكرامهم هلاهـ
  ٣٩١................................................................ الفخر الفردي واجلماعي:رابعاً

  ٣٩١................................................................................................ الفخر الفردي:أ
  ٣٩١................................................................................................الشجاعة -١
  ٤٠٤................................................................................................ الكرم-٢
  ٤٢٩................................................................ التمتع باللذات أيام الشباب-٣
  ٤٣٦................................................................ قوة احلجة ومقارعة اخلصوم-٤
  ٤٤٢.............................................................................................. الفخر اجلماعي:ب
  ٤٤٤................................................................................................عزة القبيلة -١
  ٤٧٤................................................................................................ كرمها-٢

  ٤٨١................................................................................................ احلرب:خامساً
  ٤٨٢................................................................................................بواعثها -أ

  ٤٩٥................................................................................................عتادها -ب
  ٥١٩............................................................................................وصفها وآثارها -ج
  ٥٢٩...........................................................................................اهلرب من ميداا -د

  ٥٣٨................................................................األسرى والسيب والغنائم هـ
  ٥٤٥....................................................... موضوعات الصورة الصغرى:احملور الثاين
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  الصفحة  املوضوع
  ٥٤٥................................................................................................طيف اخليال -أ

  ٥٥٣......................................................................................... الشيب والشباب-ب
  ٥٦٤............................................................................................. صورة األطالل-ج
  ٥٧٧................................................................ ظعن األحبة ومواقف-د

  ٥٨٧.............................................................................................. الصيد والصيادهـ
  ٥٩٨................................................................................................ املوت-و

  ٦١٧................................مصادر الصورة الفنية يف املفضليات: الفصل الثالث
  ٦١٩................................................................سايناملصدر اإلن: املبحث األول

  ٦١٩................................................................ هيئة اإلنسان وأعضاؤها:أوالً
  ٦٢٨......................................................................................... األجناس البشرية:ثانياً
  ٦٣١...................................................................................... العالقات اإلنسانية:ثالثاً
  ٦٣٦............................................................... مصادر هلا صلة وثيقة باإلنسان:رابعاً

  ٦٣٦................................................................................................املعتقد -أ
  ٦٣٩................................................................................................ الثقافة العامة-ب
  ٦٤٣............................................................................................... املصادر العينية-ج
  ٦٤٣................................................................ صور مصدرها اللباس والزينة-١
  ٦٤٨................................................................صور مصدرها الطيب وأدواته -٢
  ٦٥١................................................................ صور مصدرها اللعب واملالهي-٣
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  الصفحة  املوضوع
  ٦٥٦.............................................................. صور مصدرها املطاعم واملشارب-٤
  ٦٦٢................................................................ صور مصدرها احلضارة-٥
  ٦٦٩................................................................أنواع أخرى ملصادر الصور -٦
  ٦٧٧................................................................ صور مصدرها األدوات العامة-٧

  ٦٨٥................................................................املصدر الطبيعي: املبحث الثاين
  ٦٨٧................................................................ الساكنة الطبيعة:القسم األول

  ٦٨٧................................................................................................ النبات-أ
  ٦٩٤................................................................................................ اجلمادات-ب
  ٦٩٩................................................................................................ئياملااملصدر  -ج
  ٧٠٣................................................................................................ الفضاء-د

  ٧٠٧................................................................ الطبيعة الصائتة:القسم الثاين
  ٧٠٧...........................................................................................احليوانات الداجنة -أ

  ٧١٧................................................................احليوانات الربية املأكولة -ب
  ٧٢٣................................................................ )السبعية(احليوانات املتوحشة  جـ

  ٧٢٨................................................................................................الطيور -د
  ٧٣٥................................................................................................ احلشراتهـ

  ٧٣٩................................مسات الصورة الفنية يف املفضليات: الفصل الرابع
  ٧٤٢................................................................السمات املعنوية: املبحث األول
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  الصفحة  املوضوع
  ٧٤٣................................................................................................ الوضوح:أوالً
  ٧٥٢................................................................................................ الدقة:ثانياً
  ٧٦٤................................................................................................ اإلحياء:ثالثاً
  ٧٧٤................................................................................................ املبالغة:رابعاً

  ٧٨٧................................................................السمات اإلبداعية: املبحث الثاين
  ٧٨٧................................................................................................ االبتكار:أوالً
  ٨٠٣............................................................................................... القيم الصوتية:ثانياً

  ٨٠٤................................................................................................الوزن -أ
  ٨٢١................................................................................................ القافية-ب
  ٨٣٣...................................................................................... اإليقاع ومن أنواعه-ج
  ٨٣٦................................................................................................ اجلناس-١
  ٨٤٠...................................................................................... التكرار ومن أنواعه-٢
  ٨٤٣................................................................................................ تكرار احلروف-أ

  ٨٥٣............................................................................................ تكرار احلروف-ب
  ٨٥٧................................................................................................ تكرار الصيغة-ج
  ٨٦٦................................................................................................ الطباق-٣

  ٨٧٤................................................................................................ التناسق:ثالثاً
  ٨٨٤................................................................................................ الوحدة:رابعاً
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  الصفحة  املوضوع
  ٩٠١............................ العام للصورة الفنية يف باملفضلياتالتقومي: الفصل اخلامس

  ٩٠٣................................صور املفصليات من خالل املوضوعات :احملور األول
  ٩٠٣....................... تعبريها عن الوجدان العريب الفردي واجلماعي:الوجه األول
  ٩٠٩................................ األمناط املتكررة يف املوضوعات:الوجه الثاين
  ٩١٥................................تالنمو الفني لدى شعراء املفضليا :احملور الثاين

  ٩٢٠................................البناء الفني لدى شعراء املفضليات :احملور الثالث
  ٩٣٤.......................خضرمني واإلسالمينيأثر اإلسالم يف قصائد امل :الرابعاحملور 
  ٩٣٧................................................................................................اخلامتة

  ٩٦٩................................................................................................مالحق فنية
  ٩٧١................................................................ملحق الشعراء الزماين -١
  ٩٧٦................................................................ملحق الشعراء املكاين -٢
  ٩٨١................................................................ملحق الشعراء القبلي -٣
  ٩٨٧................................................................حق الصور البيانيةمل -٤
  ٩٩٣................................ملحق أكثر القصائد والشعراء صوراً فنية -٥
  ٩٩٥............................................................................................الصور اإليقاعية -٦
  ١٠٠١................................................................ملحق حبور قصائد املفضليات -٧
  ١٠٠٨................................................................ملحق قوايف قصائد املفضليات -٨
  ١٠١٦................................................................ملحق مصادر الصور الفنية -٩
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  الصفحة  املوضوع
  ١٠٢٣................................................................................................الفهارس

  ١٠٢٥...............................................................................................فهرس األعالم -١
  ١٠٣٧................................................................................................فهرس القوايف -٢
  ١٠٧٥................................................................فهرس املصادر واملراجع -٣
  ١٠٩٩.......................................................................................فهرس املوضوعات -٤
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